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Módosítás 351
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról
(általános adatvédelmi rendelet)

a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról
(általános adatvédelmi irányelv)

(EGT vonatkozású szöveg) (EGT vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 352
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok feldolgozásának 
célja az emberek szolgálata; a személyes 
adataik feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméhez kapcsolódó elveknek 
és szabályoknak a természetes személyek 
nemzetiségétől és lakóhelyétől függetlenül 
tiszteletben kell tartaniuk e személyek 
alapvető jogait és szabadságait, különösen 
személyes adataik védelméhez való 
jogukat. Ennek hozzá kell járulnia a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség, valamint a 
gazdasági unió megteremtéséhez, a 
gazdasági és társadalmi fejlődéshez, a 
belső piacon belüli gazdaságok 
erősödéséhez és konvergenciájához, 

A magyar változatot nem érinti.
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valamint az egyének jólétéhez.

Or. fr

Módosítás 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv célja a 
feldolgozási tevékenységek tekintetében a 
természetes személyek alapvető jogai és 
szabadságai védelmének harmonizálása, 
valamint a személyes adatok tagállamok 
közötti szabad áramlásának biztosítása.

(3) A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv célja a 
feldolgozási tevékenységek tekintetében a 
természetes személyek alapvető jogai és 
szabadságai védelmének harmonizálása, 
valamint a személyes adatok tagállamok 
közötti, határokon átnyúló cseréjének
biztosítása.

Or. en

Módosítás 354
Marie-Christine Vergiat

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 

(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 
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számukra feladataik ellátását, vagy a 
fellépést egy másik tagállam hatósága 
nevében.

számukra feladataik ellátását, vagy a 
fellépést egy másik tagállam hatósága 
nevében. A tagállamoknak az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezmény alapján 
tevőleges kötelezettsége biztosítani az ilyen 
adatok szabad áramlásának megfelelő 
szabályozását, valamint azt, hogy a 
magán- és a közszférában is betartsák az 
egyéneknek személyes adataik gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló, 
108. európa tanácsi egyezményt, amely a 
magán- és a közszféra tevékenységeire 
egyaránt alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

E módosítás magában foglalja a 108. európa tanácsi egyezményt. Kibővíti Jan Philipp 
Albrecht 1. módosítását.

Módosítás 355
Dimitrios Droutsas

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 

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

egyszerűbbé teszik az Unión belüli és az 
Unióba irányuló szabad adatáramlást és a 
harmadik országok és nemzetközi 
szervezetek részére történő
adattovábbítást, biztosítva egyúttal a 
személyes adatok magas szintű védelmét.

Or. en

Módosítás 356
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E fejlemények szükségessé teszik egy 
olyan szilárd és következetesebb uniós 
adatvédelmi keret kialakítását, amely 
mögött erős kikényszeríthetőség áll, hiszen 
fontos megteremteni azt a bizalmat, amely 
lehetővé teszi a digitális gazdaság belső 
piaci fejlődését. Az egyéneknek ellenőrzést 
kell gyakorolniuk saját személyes adataik 
felett, és erősíteni kell a jogbiztonságot és a 
gyakorlat biztonságát az egyének, 
gazdasági szereplők és hatóságok 
tekintetében.

(6) E fejlemények szükségessé teszik egy 
olyan szilárd és következetesebb uniós 
adatvédelmi keret kialakítását, amely 
mögött erős kikényszeríthetőség áll, hiszen 
fontos megteremteni azt a bizalmat, amely 
lehetővé teszi a digitális gazdaság belső 
piaci fejlődését. Az egyéneknek ellenőrzést 
kell gyakorolniuk saját személyes adataik 
felett, és erősíteni kell a jogbiztonságot és a 
gyakorlat biztonságát az egyének, 
gazdasági szereplők és hatóságok 
tekintetében. Ugyanakkor az adatvédelmi 
szabályok nem áshatják alá a 
versenyképességet, az innovációt és az új 
technológiákat.

Or. en

Módosítás 357
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 358
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az egyének egységes szintű 
védelmének az Unió egész területén való 
biztosítása, valamint az adatok belső 
piacon való szabad áramlását akadályozó 
eltérések megelőzése érdekében rendelettel 
kell biztosítani a jogbiztonságot és az 
áttekinthetőséget valamennyi tagállam 
gazdasági szereplői részére, beleértve a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 
valamint az egyének részére a jogi úton 
érvényesíthető jogoknak és az adatkezelők 
és -feldolgozók kötelezettségeinek és 
felelősségének valamennyi tagállamban 
azonos szintjét, a személyes adatok 
feldolgozásának következetes nyomon 
követését és azt, hogy minden tagállamban 
rendelkezésre álljanak a megfelelő 
szankciók és a különböző tagállamok 
felügyelő hatóságai hatékonyan 
együttműködjenek. A személyes adatok 
védelmi szintjének és az adatkezelő vagy 
az adatfeldolgozó által teendő 
intézkedéseknek nem a személyes 
adatokat feldolgozó vállalat méretétől kell 
függeniük, hanem a feldolgozás által 
jelentett kockázattól. Azonban az uniós 
intézményeket és szervezeteket, a 
tagállamokat és felügyelő hatóságaikat arra 
ösztönzik, hogy e rendelet alkalmazása 
során vegyék figyelembe a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sajátos szükségleteit.
A mikro-, kis- és középvállalkozások 
fogalmát a kis- és közepes méretű 
vállalkozások meghatározásáról szóló, 
2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás alapján kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

E módosítás magától értetődik. Illeszkedik a kockázatalapú megközelítéshez. A kkv-k sajátos 
igényeit a rendelet alkalmazásakor kell figyelembe venni, nem magában a rendeletben.



AM\926396HU.doc 9/180 PE504.340v01-00

HU

Módosítás 359
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az e rendelet által nyújtott védelem a 
természetes személyeket a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében 
nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül 
illeti meg, kivéve azokat, akik gazdasági 
tevékenységet folytatnak, ami alapján a 
piacon azonosíthatók. Olyan 
adatfeldolgozás tekintetében, amely jogi 
személyeket érint, és különösen olyan 
vállalkozásokat, amelyeket jogi 
személyként hoztak létre, beleértve a jogi 
személy nevét és formáját, valamint a jogi 
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vonatkozik arra az esetre is, ha a jogi 
személy egy vagy több természetes 
személy nevét tartalmazza.

személy elérhetőségére vonatkozó 
adatokat, senki nem igényelheti a jelen 
rendelet szerinti védelmet. Ez vonatkozik 
arra az esetre is, ha a jogi személy egy 
vagy több természetes személy nevét 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 361
Salvatore Iacolino

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az e rendelet által nyújtott védelem a 
természetes személyeket a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében 
nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül 
illeti meg. Olyan adatfeldolgozás 
tekintetében, amely a 4. cikk (15) 
bekezdésében meghatározott jogi 
személyeket és vállalkozásokat érint, 
beleértve a jogi személy nevét és formáját, 
valamint a jogi személy elérhetőségére 
vonatkozó adatokat, senki nem igényelheti 
a jelen rendelet szerinti védelmet. Ez 
vonatkozik arra az esetre is, ha a
vállalkozás neve egy vagy több 
természetes személy nevét tartalmazza.

Or. it

Indokolás

Az eltérő értelmezések elkerülése végett a (12) preambulumbekezdést hozzá kell igazítani a 
rendelet 4. cikkének (15) bekezdéséhez, amely a gazdasági tevékenységet végző személyekre 
hivatkozik, mert a kizárás szempontjából ez a lényeges, nem pedig a jogi forma.

Módosítás 362
Sophia in 't Veld
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek, és nem tartozik a 
rendelet hatálya alá az uniós intézmények, 
szervek, hatóságok és ügynökségek 
45/2001/EK rendelet alkalmazási körébe 
tartozó személyesadat-feldolgozása, vagy a 
tagállamok által végzett személyesadat-
feldolgozás, ha a tevékenységeket az Unió 
közös kül- és biztonságpolitikájával 
összefüggésben végzik.

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek, vagy a tagállamok 
által végzett személyesadat-feldolgozás, ha 
a tevékenységeket az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikájával összefüggésben 
végzik.

Or. en

Módosítás 363
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek, és nem tartozik a 
rendelet hatálya alá az uniós intézmények, 
szervek, hatóságok és ügynökségek 
45/2001/EK rendelet alkalmazási körébe 
tartozó személyesadat-feldolgozása, vagy a 
tagállamok által végzett személyesadat-
feldolgozás, ha a tevékenységeket az Unió 
közös kül- és biztonságpolitikájával 
összefüggésben végzik.

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek, és nem tartozik a 
rendelet hatálya alá az uniós intézmények, 
szervek, hatóságok és ügynökségek által a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján végzett személyesadat-
feldolgozás, vagy a tagállamok által 
végzett személyesadat-feldolgozás, ha a 
tevékenységeket az Unió közös kül- és 
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biztonságpolitikájával összefüggésben 
végzik. Az egységes uniós adatvédelmi 
keret biztosítása érdekében a 45/2001/EK 
rendeletet össze kell hangolni ezzel a 
rendelettel.

Or. en

Módosítás 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek, és nem tartozik a 
rendelet hatálya alá az uniós intézmények, 
szervek, hatóságok és ügynökségek 
45/2001/EK rendelet alkalmazási körébe 
tartozó személyesadat-feldolgozása, vagy a 
tagállamok által végzett személyesadat-
feldolgozás, ha a tevékenységeket az Unió 
közös kül- és biztonságpolitikájával 
összefüggésben végzik.

(14) E rendeletnek nem tárgya az olyan 
tevékenységekkel kapcsolatos alapvető 
jogok és szabadságok védelme vagy adatok 
szabad áramlása, amelyek az uniós jog 
hatályán kívül esnek, és nem tartozik a 
rendelet hatálya alá a tagállamok által 
végzett személyesadat-feldolgozás, ha a 
tevékenységeket az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikájával összefüggésben 
végzik.

Or. en

Módosítás 365
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az e rendelet tárgyi hatályára 
vonatkozó korlátozások sérelme nélkül e 
rendelet területen kívüli joghatóság révén 
alkalmazandó a személyes adatok 
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harmadik országok hatósága által 
információgyűjtés és az EGT területén 
belüli felügyelet céljából végzett 
feldolgozására is.

Or. en

Módosítás 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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

(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, vagy zártkörű értékesítés 
céljából végzik, és nem kapcsolódik 
kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez, függetlenül attól, hogy 
hány személy számára teszik 
hozzáférhetővé az adatokat.

Or. en

Módosítás 367
Françoise Castex

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, 

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személyek által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy otthoni 
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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 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

használatra, például levelezés vagy 
címjegyzékek vezetése során végzik, és 
amely nélkülöz minden haszonszerzési 
célt, és nem kapcsolódik kereskedelmi 
vagy szakmai tevékenységhez. E kivétel 
nem vonatkozik olyan személyes vagy 
otthoni tevékenységekre, amelyek során a 
természetes személy más természetes 
személyek adatait meghatározatlan számú 
egyén számára hozzáférhetővé teszi. A 
kivétel nem alkalmazandó továbbá azokra 
az adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

Or. en

Módosítás 368
Anna Maria Corazza Bildt

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

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá 
a természetes személyek által végzett 
adatfeldolgozásra, amennyiben azt 
kizárólag személyes vagy házi használatra, 
például – függetlenül az alkalmazott 
médiumtól – levelezés vagy címjegyzékek 
vezetése során végzik, és amely nélkülöz 
minden haszonszerzési célt, és nem 
kapcsolódik kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységhez. Annak megállapítása 
céljából, hogy a feldolgozás e kivétel alá 
tartozik-e, meg kell vizsgálni a 
feldolgozott adatok természetét, a 
feldolgozás célját, és azt, hogy hány 
személy számára teszik hozzáférhetővé az 
adatokat, továbbá figyelembe kell venni a 
technológiai fejlődést és az új 
médiumokat. A kivétel nem alkalmazandó 
továbbá azokra az adatkezelőkre vagy -
feldolgozókra, akik ilyen személyes vagy 
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házi használatra szolgáló személyesadat-
feldolgozáshoz biztosítanak eszközöket.

Or. en

Módosítás 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

(15) A rendelet nem alkalmazandó továbbá
olyan adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, 
akik természetes személyek, amennyiben
az érintett által velük közölt, vagy 
törvényes módon szerzett adatok 
feldolgozása csupán személyes vagy
családi ügyben történik. A kivétel nem 
alkalmazandó, ha a személyes adatok 
feldolgozása kereskedelmi vagy szakmai 
cél elérése érdekében történik. Annak 
meghatározása során, hogy a 
feldolgozásra vonatkozik-e a kivétel, 
figyelembe kell venni továbbá a 
feldolgozott személyes adatok jellegét és 
azt, hogy meghatározatlan számú egyén 
számára állnak-e rendelkezésre. A kivétel 
nem alkalmazandó azokra az 
adatkezelőkre vagy -feldolgozókra, akik 
ilyen személyes vagy házi használatra 
szolgáló személyesadat-feldolgozáshoz 
biztosítanak eszközöket.

Or. en

Módosítás 370
Axel Voss

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

(15a) E rendelet nem alkalmazandó olyan 
kisvállalatok által végzett személyesadat-
feldolgozásra, amelyek a személyes 
adatokat csak saját üzleti tevékenységük 
(például ajánlatok és számlák készítése) 
céljára használják fel. Amennyiben nem 
áll fenn annak kockázata, hogy az 
adatokat nem kizárólag maga a 
vállalkozás kezeli, nincs szükség az 
adatokhoz való hozzáférés elleni védelmen 
kívül további védelemre. Ez a kivétel nem 
alkalmazandó a 15., 16., és 17. cikkre.

Or. en

Módosítás 371
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A személyes adatok felelős hatóságok 
általi, bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása céljából történő feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelme és az 
ilyen adatok szabad áramlása uniós szintű 
különös jogi eszköz tárgya. A rendelet 
ennek értelmében nem alkalmazandó az e 
célok érdekében végzett feldolgozási 
tevékenységekre. Ugyanakkor a hatóságok 
által a jelen rendelet alapján végzett 
adatfeldolgozást, amennyiben azokat 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljára 
használják fel, uniós szinten külön jogi 
aktus (XX/YYY irányelv) szabályozza.

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. en
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Módosítás 372
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendeletet a 2000/31/EK irányelv, 
különösen az említett irányelv 12–15. 
cikke szerinti, a közvetítő szolgáltatók 
felelősségére vonatkozó szabályok 
alkalmazásának a sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(17) E rendeletet a 2000/31/EK irányelv 
12–15. cikke szerinti, a közvetítő 
szolgáltatók felelősségére vonatkozó 
szabályok alkalmazásának sérelme nélkül 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 373
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E rendelet lehetővé teszi a hivatalos 
iratokhoz való nyilvános hozzáférés 
elvének figyelembevételét a rendelettel 
megállapított rendelkezések alkalmazása 
során.

(18) E rendelet lehetővé teszi a hivatalos 
iratokhoz való nyilvános hozzáférés 
elvének figyelembevételét a rendelettel 
megállapított rendelkezések alkalmazása 
során. Közigazgatási szerv vagy közjogi 
szervezet a birtokában lévő 
dokumentumokban található személyes 
adatokat a hivatalos iratokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó uniós 
vagy tagállami jogszabályokkal 
összhangban kiadhatja, a személyes 
adatok védelméhez való jog és a hivatalos 
iratokhoz való nyilvános hozzáférés 
elvének összeegyeztetése érdekében.

Or. en
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Módosítás 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E rendelet lehetővé teszi a hivatalos 
iratokhoz való nyilvános hozzáférés 
elvének figyelembevételét a rendelettel 
megállapított rendelkezések alkalmazása 
során.

(18) E rendelet lehetővé teszi a hivatalos 
iratokhoz való nyilvános hozzáférés 
elvének figyelembevételét a rendelettel 
megállapított rendelkezések alkalmazása 
során. Közigazgatási szerv vagy közjogi 
szervezet a birtokában lévő 
dokumentumokban található személyes 
adatokat azon tagállami jogszabállyal 
összhangban adhatja ki, amelynek a 
hatálya alá tartozik. Az ilyen 
jogszabályban a személyes adatok 
védelméhez való jogot össze kell egyeztetni 
a hivatalos dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférés elvével.

Or. en

Módosítás 375
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállam területén az adatkezelő 
vagy -feldolgozó valamely szervezete 
tevékenységének keretében végzett
bármely személyesadat-feldolgozást e 
rendelettel összhangban kell végezni 
tekintet nélkül arra, hogy maga az 
adatfeldolgozás az Unió területén történik-
e vagy sem. A letelepedés magában 
foglalja a tevékenység tényleges 
gyakorlását tartós jelleggel. E 
letelepedések – legyen akár fióktelep, akár 
jogi személyiséggel rendelkező 
leányvállalat – jogi formája e tekintetben 

(19) Az Unióban lakóhellyel rendelkező
érintettek személyes adatainak az Unióban 
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
valamely szervezete tevékenységének 
keretében végzett bármilyen feldolgozását
e rendelettel összhangban kell végezni,
tekintet nélkül arra, hogy maga az 
adatfeldolgozás az Unió területén történik-
e vagy sem. A letelepedés magában 
foglalja a tevékenység tényleges 
gyakorlását tartós jelleggel. E 
letelepedések – legyen akár fióktelep, akár 
jogi személyiséggel rendelkező 
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nem meghatározó tényező. leányvállalat – jogi formája e tekintetben 
nem meghatározó tényező.

Or. en

Indokolás

Az Unióban letelepedett olyan adatkezelőket, amelyek kizárólag nem uniós adatokat 
dolgoznak fel harmadik országokban, ki kell zárni a rendelet hatálya alól, hogy lehetővé 
váljon számukra, hogy az Unión kívüli piacokon versenyezzenek olyan adatkezelőkkel, 
amelyek szintén nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Módosítás 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállam területén az adatkezelő 
vagy -feldolgozó valamely szervezete 
tevékenységének keretében végzett
bármely személyesadat-feldolgozást e 
rendelettel összhangban kell végezni 
tekintet nélkül arra, hogy maga az 
adatfeldolgozás az Unió területén történik-
e vagy sem. A letelepedés magában 
foglalja a tevékenység tényleges 
gyakorlását tartós jelleggel. E 
letelepedések – legyen akár fióktelep, akár 
jogi személyiséggel rendelkező 
leányvállalat – jogi formája e tekintetben 
nem meghatározó tényező.

(19) Az Unióban lakóhellyel rendelkező 
érintettek személyes adatainak az Unióban 
letelepedett adatkezelő vagy -feldolgozó 
valamely szervezete tevékenységének 
keretében végzett bármilyen feldolgozását
e rendelettel összhangban kell végezni,
tekintet nélkül arra, hogy maga az 
adatfeldolgozás az Unió területén történik-
e vagy sem. A letelepedés magában 
foglalja a tevékenység tényleges 
gyakorlását tartós jelleggel. E 
letelepedések – legyen akár fióktelep, akár 
jogi személyiséggel rendelkező 
leányvállalat – jogi formája e tekintetben 
nem meghatározó tényező.

Or. en

Módosítás 377
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egyéneket ne lehessen megfosztani attól a 
védelemtől, amelyre e rendelet értelmében 
jogosultak, a nem az Unióban letelepedett 
adatkezelő által az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatainak 
feldolgozását akkor kell a rendelet 
betartásával végezni, ha a feldolgozási 
tevékenység termékek vagy szolgáltatások 
ilyen érintettek számára történő nyújtására, 
vagy az ilyen érintettek viselkedésének 
nyomon követésére szolgál.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egyéneket ne lehessen megfosztani attól a 
védelemtől, amelyre e rendelet értelmében 
jogosultak, a nem az Unióban letelepedett 
adatkezelő által az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatainak 
feldolgozását akkor kell a rendelet 
betartásával végezni, ha a feldolgozási 
tevékenység termékek vagy (ingyenes)
szolgáltatások ilyen érintettek számára 
történő nyújtására, vagy az ilyen érintettek 
viselkedésének nyomon követésére szolgál.

Or. en

Módosítás 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egyéneket ne lehessen megfosztani attól a 
védelemtől, amelyre e rendelet értelmében 
jogosultak, a nem az Unióban letelepedett 
adatkezelő által az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatainak 
feldolgozását akkor kell a rendelet 
betartásával végezni, ha a feldolgozási 
tevékenység termékek vagy szolgáltatások 
ilyen érintettek számára történő 
nyújtására, vagy az ilyen érintettek 
viselkedésének nyomon követésére 
szolgál.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egyéneket ne lehessen megfosztani attól a 
védelemtől, amelyre e rendelet értelmében 
jogosultak, a nem az Unióban letelepedett 
adatkezelő által az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatainak 
feldolgozását a rendelet betartásával kell 
végezni.

Or. en

Módosítás 379
Jan Mulder
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Annak meghatározása érdekében, 
hogy a feldolgozás az érintett
„viselkedésének nyomon követésére” 
szolgál-e, azt kell megvizsgálni, hogy az 
egyéneket nyomon követik-e az interneten, 
vagy az egyén profiljának megalkotását is 
magában foglaló adatfeldolgozási 
technikákat alkalmaznak-e, különösen az 
egyénre vonatkozó döntések meghozatala 
vagy személyes igényeinek, 
viselkedésének vagy beállítottságának 
elemzése vagy előrejelzése érdekében.

(21) Annak meghatározása érdekében, 
hogy a feldolgozás az érintett
„viselkedésének nyomon követésére” 
szolgál-e, azt kell az adatok eredetétől 
függetlenül megvizsgálni, hogy az 
egyéneket  nyomon követik-e, vagy az 
egyén profiljának megalkotását is magában 
foglaló adatfeldolgozási technikákat 
alkalmaznak-e, különösen az egyénre 
vonatkozó döntések meghozatala vagy 
személyes igényeinek, viselkedésének 
vagy beállítottságának elemzése vagy 
előrejelzése érdekében.

Or. en

Módosítás 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Annak meghatározása érdekében, 
hogy a feldolgozás az érintett 
„viselkedésének nyomon követésére” 
szolgál-e, azt kell megvizsgálni, hogy az
egyéneket nyomon követik-e az interneten, 
vagy az egyén profiljának megalkotását is 
magában foglaló adatfeldolgozási
technikákat alkalmaznak-e, különösen az 
egyénre vonatkozó döntések meghozatala 
vagy személyes igényeinek, 
viselkedésének vagy beállítottságának 
elemzése vagy előrejelzése érdekében.

(21) Szükséges megállapítani, hogy a
feldolgozásba beletartozik-e az egyének 
interneten való nyomon követése az egyén 
profiljának megalkotását is magában 
foglaló adatfeldolgozási technikák 
alkalmazásával, különösen az egyénre 
vonatkozó döntések meghozatala vagy 
személyes igényeinek, viselkedésének 
vagy beállítottságának elemzése vagy 
előrejelzése érdekében.

Or. en
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Módosítás 381
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak meghatározása érdekében, 
hogy a feldolgozási tevékenység 
„termékek vagy szolgáltatások 
nyújtásához” kapcsolódónak tekinthető-e, 
meg kell vizsgálni, hogy kifejezett 
ajánlatról van-e szó, nem csupán 
elérhetővé tételről az érintettek számára az 
Unióban. Figyelembe kell venni az 
Unióban történő teljesítés lehetőségeit, a 
használt kifejezésmódot és doménnevet is. 
A fogalom attól függetlenül 
alkalmazandó, hogy az érintettnek van-e 
fizetési kötelezettsége.

Or. en

Módosítás 382
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tagállamok jogrendje tartalmazza 
a munkaerő-piaci kollektív szerződéseket 
is. A munkaerő-piaci kollektív szerződés 
olyan megállapodás, amely egy vagy több 
reprezentatív munkavállalói szervezet és 
egy vagy több reprezentatív munkáltatói 
szervezet vagy munkáltató között jön létre.  
Az ilyen szerződés meghatározza a 
munkáltatók és a munkavállalók közötti 
kollektív és egyéni viszonyokat (azaz a 
munkakörülményeket és a bért) az összes 
vállalkozásra vagy egy konkrét iparág 
vállalkozásaira vonatkozóan. Rögzíti 
továbbá a részes felek jogait és 
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kötelezettségeit. A kollektív szerződés 
olyan elemekkel bővíti a munkajogot, 
amelyekről a munka törvénykönyve nem 
rendelkezik, vagy ennek általános 
rendelkezéseit az érintett iparág sajátos 
helyzetéhez igazítja. A kollektív szerződés 
így minden munkavállalóra, vagy az 
érintett iparág minden munkavállalójára 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 383
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 384
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell. 
Annak meghatározására, hogy valamely 
személy azonosítható-e, minden olyan 
módszert figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy más személy ésszerűen
valószínűsíthető módon felhasználhat az 
egyén azonosítására. Figyelembe kell 
venni, hogy a személyi azonosítókat 
eltávolították-e, és a hozzájuk vezető 
kapcsolatot fenntartják-e, amelyen 
keresztül bárki az érintetthez kötheti az 
adatokat, ha hozzáférése van a kapcsolat 
kódjához. A védelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható.

Or. en

Indokolás

Az pszeudonimizált adatok feldolgozásának előmozdítása a 4. cikk új meghatározásával 
összhangban.

Módosítás 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Történelmi, statisztikai vagy tudományos 
célokból történő felhasználás esetén az 
azonosítás nem tekintendő „ésszerűen 
valószínűsíthetőnek”, amennyiben a 
felhasznált adatokat az érintettek 
azonosítását lehetővé tévő információktól 
külön tárolják. A védelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható.

Or. en

Módosítás 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 387
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell.
Annak meghatározására, hogy valamely 
személy azonosítható-e, minden olyan 
módszert figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy más személy ésszerűen
valószínűsíthető módon felhasználhat az 
egyén azonosítására vagy kiválasztására.
Ez a rendelet nem alkalmazandó az 
anonim adatokra, azaz azokra az 
adatokra, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten, önmagukban vagy 
kapcsolódó adatokkal kombinálva nem 
kapcsolhatók valamely természetes 
személyhez, illetve amennyiben egy ilyen 
kapcsolat megállapítása aránytalanul sok 
időt, kiadást és erőfeszítést igényelne, 
figyelembe véve a technika állását az 
adatfeldolgozás idején, továbbá az 
adatfeldolgozás tárgyidőszaka alatti 
fejlődési lehetőségeket.

Or. en

Indokolás

Az előadó 14. módosításának helyébe lép, kiegészítve az előbbit a „kiválasztással”, 
összhangban a 4. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással.

Módosítás 388
Michèle Striffler

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A védelem elveit minden azonosított 
vagy azonosítható személyre vonatkozó 
információ esetében alkalmazni kell.
Annak meghatározására, hogy valamely 
személy azonosítható-e, minden olyan 

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

– azonosítható-e, minden olyan módszert 
figyelembe kell venni, amelyet az 
adatkezelő vagy más személy ésszerűen
valószínűsíthető módon felhasználhat az 
egyén azonosítására. A védelem elvei nem 
alkalmazhatók az olyan módon anonimmá 
tett adatokra, hogy az érintett a 
továbbiakban nem azonosítható.

Or. fr

Módosítás 389
Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat nem tér ki az elhunyt személyek személyes adatainak 
feldolgozására. E módosítás célja a rendeletben rögzített szabályok alkalmazási körének 
kiterjesztése annak érdekében, hogy az ilyen adatokra is vonatkozzanak.

Módosítás 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 391
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) A védelem elveit csak az azonosított 
vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó információ esetében alkalmazni 
kell. Annak meghatározására, hogy 
valamely személy azonosítható-e, minden 
olyan módszert figyelembe kell venni, 
amelyet az adatkezelő ésszerűen
valószínűsíthető módon felhasználhat. A 
természetes személy nem minősül 
azonosíthatónak, ha az azonosításhoz 
aránytalanul sok idő, erőfeszítés vagy 
anyagi ráfordítás szükséges, vagy ha az 
adatkezelő intézkedéseket vezetett be 
annak megakadályozása érdekében, hogy 
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az információ teljes mértékben lehetővé 
tegye a természetes személy azonosítását. 
Az adatvédelem elvei ezért nem 
alkalmazhatók olyan adatokra, amelyek 
alapján az érintett még nem azonosítható, 
vagy az olyan módon anonimmá tett 
adatokra, hogy az érintett nem 
azonosítható.

Or. en

Módosítás 392
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(23) A védelem elveit csak az azonosított 
vagy azonosítható személyekre vonatkozó
bármilyen konkrét információ esetében
kell alkalmazni. Annak meghatározására, 
hogy valamely személy azonosítható-e,
csak azokat a módszereket kell figyelembe 
venni, amelyeket az adatkezelő vagy más
természetes vagy jogi személy ésszerűen
valószínűsíthető módon felhasználhat az 
egyén azonosítására, és a személy 
azonosításának ésszerű valószínűségét. A 
védelem elvei nem alkalmazhatók az olyan 
módon anonimmá tett adatokra, hogy az 
érintett még nem azonosítható.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok elkülönítésében meg kell jelennie bizonyos fokú gyakorlatiasságnak és 
ésszerűségnek.

Módosítás 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 394
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat nem tér ki külön az elhunyt személyek személyes adatainak 
feldolgozására. Fontos, hogy az elhunyt jogutódainak vagy jogi képviselőjének módjában 
álljon az elhunyt adatvédelmi jogainak érvényesítése (hozzáférés, javítás stb.), az elhunytnak 
a halála előtt kifejezett kívánságaival összhangban. E módosítás ezért kapcsolódik a 15–17. 
cikkhez fűzött módosításokhoz.

Módosítás 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Ez a rendelet elismeri, hogy a 
pszeudonimizáció valamennyi érintett 
javát szolgálja, mivel ez a személyes 
adatok olyan jellegű megváltozásával jár, 
hogy azok önmagukban, további adatok 
felhasználása nélkül nem rendelhetők 
hozzá az érintetthez. Ez az adatkezelők 
körében ösztönzi az adatok 
pszeudonimizációjának gyakorlatát.

Or. en

Módosítás 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Ez a rendelet elismeri, hogy a 
pszeudonimizáció valamennyi érintett 
javát szolgálja, mivel ez a személyes 
adatok olyan jellegű megváltozásával jár, 
hogy azok önmagukban, további adatok 
felhasználása nélkül nem rendelhetők 
hozzá az érintetthez. Ez az adatkezelők 
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körében ösztönzi az adatok 
pszeudonimizációjának gyakorlatát.

Or. en

Módosítás 397
Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamok által kibocsátott 
azonosító számok személyes adatnak 
tekintendők.

Or. fr

Indokolás

Mivel a tagállamok által kibocsátott azonosító számok (társadalombiztosítási szám, 
útlevélszám, személyi igazolvány száma, iskolai nyilvántartási szám stb.) – többek között a 
családi állapot szempontjából – nagy jelentőséggel bírnak, egyértelművé kell tenni, hogy 
személyes adatnak minősülnek

Módosítás 398
Alexander Alvaro

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 

(24) Az online vagy offline szolgáltatások
igénybevétele során az egyének
összekapcsolhatók a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik vagy más más fogyasztási 
cikkek által rendelkezésükre bocsátott 
online azonosítóval, mint például az IP-
címmel vagy a cookie-azonosítókkal, 
rádiófrekvenciás azonosító címkékkel és 
más egyedi azonosítókkal. Ez olyan 
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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.

nyomokat hagyhat maga után, amely az 
egyedi azonosítókkal és egyéb fogadott 
információkkal együtt felhasználható az 
egyének profiljának létrehozásához és az 
azonosításukhoz. Ebből következik, hogy 
az azonosító számokat, tartózkodási helyre 
utaló adatokat, online azonosítókat vagy 
egyéb sajátos tényezőket nem 
szükségképpen kell minden körülmények 
között személyes adatnak tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az offline szolgáltatások használatakor is maradhatnak nyomok.

Módosítás 399
Jan Mulder

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) Szolgáltatások vagy eszközök 
igénybevétele során az egyének
összekapcsolhatók a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott
azonosítókkal, mint például az IP-címmel
vagy a cookie-azonosítókkal. Ez olyan 
nyomokat hagyhat 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 azonosító
számokat, tartózkodási helyre utaló 
adatokat, online azonosítókat vagy egyéb 
sajátos tényezőket nem szükségképpen kell 
minden körülmények között személyes 
adatnak tekinteni.

Or. en
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Módosítás 400
Axel Voss

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 igénybevétele
során az egyének összekapcsolhatók a 
berendezéseik, alkalmazásaik, eszközeik és 
szabványos protokolljaik által 
rendelkezésre bocsátott online
azonosítókkal, mint például az IP-címmel
vagy a cookie-azonosítókkal. Ez olyan 
nyomokat hagyhat 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 azonosító
számokat, tartózkodási helyre utaló 
adatokat, online azonosítókat vagy egyéb 
sajátos tényezőket szükségképpen minden 
körülmények között személyes adatnak
kell-e tekinteni.

Or. en

Indokolás

Átvétel az IMCO bizottság véleményéből.

Módosítás 401
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az online szolgáltatások igénybe (24) Az online vagy offline szolgáltatások
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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.

igénybevétele során az egyének
összekapcsolhatók a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik vagy más más fogyasztási 
cikkek által rendelkezésükre bocsátott egy 
vagy több azonosítóval, mint például az IP-
címmel vagy a cookie-azonosítókkal, 
rádiófrekvenciás azonosító címkékkel és 
más egyedi azonosítókkal. Mivel az ilyen 
azonosítók nyomokat hagynak maguk
után, és azok a természetes személyek 
egyedi elkülönítésére alkalmazhatók, e 
rendeletet alkalmazni kell az ilyen adatok 
felhasználásával történő 
adatfeldolgozásra, kivéve ha az említett 
azonosítók bizonyíthatóan nem 
kapcsolódnak természetes személyekhez, 
mint például a vállalatok által használt 
IP-címek esetében, amelyek nem 
tekinthetők az e rendeletben 
meghatározott „személyes adatnak”.

Or. en

Indokolás

A módosítás a személyes adat fogalmát objektív kritériumok révén még tovább pontosítja. A 
valamely természetes személyhez szorosan kapcsolódó azonosítókat személyes adatoknak kell 
tekinteni. Lásd a 4. cikk (1) bekezdéséhez, valamint a (23) preambulumbekezdéshez fűzött, 
ehhez kapcsolódó módosítást. Ez a módosítás tovább pontosítja a személyes adatok 
felhasználását az online és offline környezetben. A a 29. cikk szerinti munkacsoport többször 
is megállapította, hogy a rádiófrekvenciás azonosító címkék személyes adatok.

Módosítás 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

A magyar nyelvű változatot nem érinti.
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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.

Or. en

Módosítás 403
Louis Michel

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 igénybevétele
során az egyének összekapcsolhatók a 
berendezéseik, alkalmazásaik, eszközeik és 
szabványos protokolljaik által 
rendelkezésre bocsátott online
azonosítókkal, mint például az IP-címmel, 
hálózati porttal vagy a cookie-
azonosítókkal. Ez olyan nyomokat hagyhat
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 a 
termékek sorozatszámát, az IP-címeket, a 
hálózati portokat, a nemzetközi 
mobilkészülék-azonosító kódokat és egyéb 
ilyen azonosítókat nem szükségképpen kell 
minden körülmények között személyes 
adatnak tekinteni.

Or. en
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Módosítás 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 igénybevétele
során az egyének és háztartások
összekapcsolhatók a berendezéseik, 
alkalmazásaik, eszközeik és szabványos 
protokolljaik által rendelkezésre bocsátott 
online azonosítókkal, mint például az IP-
címmel vagy a cookie-azonosítókkal. Ez 
olyan nyomokat hagyhat maga után, amely 
az egyedi azonosítókkal és a szerverek által 
fogadott egyéb információkkal együtt 
felhasználható az egyének profiljának 
létrehozásához és az azonosításukhoz. A 
személyes adatok újraazonosítását, 
például megőrzött online nyomok 
felhasználásával az egyének profiljának 
megalkotása céljából, a pszeudonimizáció 
feltörését és az érintettek azonosítását 
tiltani kell.

Or. en

Módosítás 405
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Abban az esetben, ha a szolgáltató 
úgy dolgoz fel adatot, hogy ezen 
adatokhoz nem áll módjában hozzáférni 
olyan eszközökkel, amelyek műszaki 
szempontból megvalósíthatók, nem 
igényelnek aránytalanul nagy erőfeszítést 
és a szolgáltató ésszerűen valószínűsíthető 
módon felhasználhatja őket az adatok 
megismeréséhez, a szolgáltatót semleges 
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közvetítőnek vagy egyszerű továbbítónak 
kell tekinteni a 2000/31/EK irányelv 12. 
cikke alapján, aki nem felelős a rajta 
keresztül továbbított, egyéb módon 
feldolgozott vagy rendelkezésre bocsátott 
személyes adatokért.

Or. en

Módosítás 406
Cornelia Ernst

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 

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással , amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják 
beleegyezésüket, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás, a 
szolgáltatás egyszerű igénybevétele vagy a 
nem cselekvés, például az előre bejelölt 
négyzetek jelölése megszüntetésének 
elmulasztása 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 
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kérik. igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik.

Or. en

Módosítás 407
Jan Mulder

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 megfelelő 
eljárással, amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják 
beleegyezésüket, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. Az elvégzendő 
feldolgozási műveletekre vonatkozó 
felhasználóbarát információkkal elő kell 
segíteni a tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulást. A hallgatás, a nem 
cselekvés, például az alapbeállításként 
megadott bekerülés megváltoztatásának 
elmulasztása 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 
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kérik.

Or. en

Módosítás 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 409
Louis Michel

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 bármely olyan 
megfelelő eljárással kell megadni, amely 
lehetővé teszi az érintett nyilatkozatára 
vagy cselekedetére alapozva az érintett
akaratának önkéntes, kifejezett és 
tájékozott kinyilvánítását, biztosítva azt, 
hogy az egyének tudatában legyenek 
annak, hogy személyesadat-feldolgozáshoz 
adják beleegyezésüket, beleértve az 
internetes honlap látogatása során a 
megfelelő beállítások használatát vagy
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
vonatkozik minden olyan feldolgozási
tevékenységre, 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.

Or. en

Módosítás 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Or. en

Módosítás 411
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
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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.

eljárással, amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják 
beleegyezésüket, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy 
a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek.
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik. Az érintett számára biztosítani kell a 
jogot, hogy hozzájárulását bármikor és 
ugyanolyan egyszerűen visszavonhassa, 
mint ahogyan adta.

Or. es

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az egyéneknek módjában kell állnia, hogy a hozzájárulást 
ugyanolyan feltételek mellett visszavonhassák, mint ahogyan adták, további erőfeszítés és 
időráfordítás nélkül.

Módosítás 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A hozzájárulást kifejezetten kell (25) A hozzájárulást kifejezetten kell 
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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.

megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással, amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják 
beleegyezésüket, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. Konkrét 
egészségügyi ellátás kérését vagy az abba 
való beleegyezést a 4. cikk (8) bekezdése 
és a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében vett hozzájárulásnak kell 
tekinteni az egészségi állapotra vonatkozó 
személyes adatok feldolgozásához, és úgy 
kell tekinteni, hogy eleget tesz a 7. cikk (1) 
bekezdésében említett bizonyítási 
tehernek. 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.

Or. en

Indokolás

Önmagáért beszél.

Módosítás 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A hozzájárulást egyértelműen kell 
megadni bármely olyan megfelelő 
eljárással, amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják
beleegyezésüket, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy 
a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. A hozzájárulás lehetővé 
tesz minden olyan feldolgozási 
tevékenységet, amelyet ugyanazon cél 
vagy célok érdekében végeznek.
Amennyiben az érintett hozzájárulását 
elektronikus igénylés alapján adja meg, az 
igénylésnek egyértelműnek és tömörnek 
kell lennie, és az nem gátolhatja 
szükségtelenül azon szolgáltatás 
igénybevételét, amely vonatkozásában 
kérik. A gyermekek általi hozzájárulás 
kifejezése érdekében nyújtott 
információkat egyértelmű, életkornak 
megfelelő nyelvezettel, a 13 éven felüli 
gyermek számára könnyen érthető 
formában kell megadni.

Or. en

Módosítás 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A hozzájárulást egyértelműen kell 
megadni bármely olyan, a kínált termékkel 
vagy szolgáltatással összefüggő megfelelő 
eljárással, amely lehetővé teszi az érintett 
nyilatkozatára vagy egyértelmű beleegyező 
aktusára alapozva az érintett kívánságának 
önkéntes, kifejezett és tájékozott 
kinyilvánítását, biztosítva azt, hogy az 
egyének tudatában legyenek annak, hogy 
személyesadat-feldolgozáshoz adják
beleegyezésüket, beleértve az internetes 
honlap látogatása során egy négyzet 
megjelölését és bármely egyéb 
nyilatkozatot vagy beleegyezést, amely 
egyértelműen jelzi ezzel összefüggésben az 
érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett feldolgozásához. A hallgatás vagy 
a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak. Ez azonban nem érinti a
2002/58/EK irányelv rendelkezéseit, 
amelyek szerint bizonyos körülmények 
között a hozzájárulás megadható a 
felhasználó eszközének megfelelő 
beállításai révén is. 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.

Or. en

Módosítás 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ez a rendelet elismeri, hogy az 
adatok pszeudonimizációja elősegítheti az 
érintettek magánéletét fenyegető 
kockázatok minimálisra csökkentését. 
Amennyiben az adatkezelő 
pszeudonimizálja az adatokat, az ilyen 
feldolgozás az adatkezelő jogszerű érdeke 
által indokoltnak minősül.

Or. en

Módosítás 416
Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az orvosi vizsgálatok, az 
egészségügyi ellátás, a diagnózis és az 
orvosi kezelés mind személyes adatok 
gyűjtésével és feldolgozásával jár. A beteg 
azon döntését, hogy orvosi ellátást kér, 
hozzájárulásnak kell tekinteni személyes 
adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához. 

Or. fr

Indokolás

E módosítás megszünteti a bizonytalanságot a jogszerűség 6. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
feltételeinek az orvosi ellátás keretében gyűjtött és feldolgozott személyes adatokra való 
alkalmazása tekintetében. 

Módosítás 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 

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

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

Or. en

Módosítás 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 
olyan adat, amely az érintett egészségi 
állapotára vonatkozik; az egyén 
egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 

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

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

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 421
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az egészségre vonatkozó személyes 
adatok közé tartozik különösen minden 
olyan adat, amely az érintett egészségi 
állapotára vonatkozik; az egyén 
egészségügyi szolgáltatásnyújtás 
érdekében történő nyilvántartása; az 

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

információ, függetlenül annak forrásától,
amely lehet például orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó, kórház, orvosi 
berendezés vagy in vitro diagnosztikai 
teszt.

Or. en

Módosítás 422
Jan Mulder

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 

(27) Amennyiben az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó több telephellyel 
rendelkezik az Unióban, ideértve – de nem 
kizárólagosan – azokat az eseteket is, 
amikor az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
egy vállalatcsoport része, az adatkezelő
Unión belüli fő telephelyét e rendelet 
alkalmazásában objektív feltételek alapján 
kell meghatározni, és annak magában kell 
foglalnia a feldolgozás céljára, feltételeire 
és módjára vonatkozó fő döntéseket 
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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.

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 telephelyet, ezért nem meghatározó
feltétel a fő telephely megállapítása
szempontjából.

Or. en

Módosítás 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Az ellenőrző vállalkozás és az 
ellenőrzése alatt álló vállalkozások 
vállalkozáscsoportot alkotnak, amelyen 
belül az ellenőrző vállalkozás az a 
vállalkozás, amely például a tulajdonosi 
jogok, a pénzügyi részesedés vagy az arra 
vonatkozó szabályok, vagy a személyes 
adatok védelmére vonatkozó szabályok 
végrehajtására való jogosultság révén 
meghatározó befolyást gyakorol a többi 
vállalkozás felett. A vállalkozáscsoport 
kijelölhet egyetlen fő telephelyet az Unión 
belül.

Or. en

Módosítás 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 

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

biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok 
feldolgozásának kockázataival, 
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 
biztosítékokkal és jogosultságokkal, és 
mert kiszolgáltatott fogyasztók. Az egyén 
gyermekként történő meghatározásához e 
rendelet átveszi a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény fogalommeghatározását.
A 13 év feletti gyermekek hozzájárulási 
jogának biztosításához különösen fontos a 
gyermekbarát szóhasználat.

Or. en

Módosítás 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 
biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok 
feldolgozásának kockázataival, 
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó
biztosítékokkal és jogosultságokkal. Ez a 
védelem különös jelentőséggel bír a 
közösségi oldalak esetében, ahol a 
gyermekeknek ismerniük kell azok 
személyazonosságát, akikkel 
kommunikációt folytatnak. Az egyén 
gyermekként történő meghatározásához e 
rendelet átveszi a gyermekek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény fogalommeghatározását.

Or. en

Módosítás 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier
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Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A gyermekeknek személyes adataik 
tekintetében különös védelmet kell 
biztosítani, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok 
feldolgozásának kockázataival, 
következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 
biztosítékokkal és jogosultságokkal. Ez a 
védelem különös jelentőséggel bír a 
közösségi oldalak esetében. E rendelet
alkalmazásában a gyermeket 18 évesnél 
fiatalabb egyénként kell meghatározni. 
Amennyiben az adatfeldolgozás az érintett 
hozzájárulásán alapul az információs 
társadalommal összefüggő, a közvetlenül 
gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokkal 
összefüggésben, a rendeletben meg kell 
különböztetni a 13 évesnél idősebb, illetve 
fiatalabb gyermekeket, mert ez utóbbiak 
magasabb szintű védelmet igényelnek, 
tehát a hozzájárulást vagy az erre szóló 
engedélyt a gyermek szülőjének vagy 
gyámjának kell megadnia.

Or. en

Módosítás 428
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Ugyanazon személyes adatok 
különböző jelentőségre tehetnek szert a 
feldolgozási keret vagy a feldolgozás 
jelentette kockázatok függvényében. Az 
adatkezelők ezért megfelelő technikai és 
szervezeti intézkedéseket tesznek, illetve 
eljárásokat végeznek az adatfeldolgozás 
keretét és kockázatait tekitetbe véve.
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Or. en

Indokolás

Egy érintett címének elvesztése különböző jelentőséggel bírhat akkor, ha egy kiskereskedő 
vesztette el, aki a címet az áru továbbítása céljából birtokolta, és akkor, ha egy onkológus, 
akinek a címre a számla kiállításához volt szüksége.

Módosítás 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Ugyanazon személyes adatok 
különböző jelentőségre tehetnek szert a 
feldolgozási keret vagy a feldolgozás 
jelentette kockázatok függvényében. Az 
adatkezelők ezért megfelelő technikai és 
szervezeti intézkedéseket tesznek, illetve 
eljárásokat végeznek az adatfeldolgozás 
keretét és kockázatait tekintetbe véve.

Or. en

Módosítás 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) E rendelet keretein belül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
gyermekek szüleik vagy gyámjuk 
hozzájárulása nélkül is mindig 
hozzáférhessenek az információs 
társadalom megelőző és tanácsadási 
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szolgáltatásaihoz, mint a szexuális 
zaklatással, kábítószer-visszaéléshez vagy 
más pszichológiai problémákhoz 
kapcsolódó problémákkal kapcsolatos 
online tanácsadáshoz. 

Or. en

Indokolás

(lásd a 8. cikk új megszövegezését)
Az információs társadalommal összefüggő, gyermekeknek nyújtott bizonyos szolgáltatások 
azon alapulnak, hogy ezeket a gyermekek a szüleik hozzájárulása nélkül is használhatják. 
Ilyen például a szexuális zaklatás áldozataival való online beszélgetés. Az ilyen esetekben 
való esetleges eltérés nélkül többé nem állnának rendelkezésre bizonyos, olyan gyermekeket 
célzó tanácsadási szolgáltatások, akik olyan helyzetekben keresnek segítséget, amelyekben a 
szüleik vagy jogi képviselőjük szorosan kapcsolódnak a problémához.

Módosítás 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
8., 12. és 28. cikkének, valamint az emberi 
jogok európai egyezménye 8. és 11. 
cikkének megfelelően óvni kell a 
munkavállalók személyes – főként a 
politikai irányultsághoz, szakszervezeti 
tagsághoz és tevékenységhez hasonló –
érzékeny adatait, és azok semmiképp sem 
használhatók fel arra, hogy 
munkavállalókat olyan úgynevezett 
„feketelistákra” helyezzenek, amelyeket 
más vállalkozásoknak továbbítanak azzal 
a céllal, hogy bizonyos munkavállalókat 
hátrányosan megkülönböztessenek.

Or. de
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Módosítás 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
8., 12. és 28. cikkének, valamint az emberi 
jogok európai egyezménye 8. és 11. 
cikkének megfelelően óvni kell a 
munkavállalók személyes – főként a 
politikai irányultsághoz, szakszervezeti 
tagsághoz és tevékenységhez hasonló –
érzékeny adatait.  A munkavállalók 
személyes adatai nem használhatók fel 
arra, hogy munkavállalókat olyan 
úgynevezett „feketelistákra” helyezzenek, 
amelyeket más vállalkozásoknak 
továbbítanak azzal a céllal, hogy bizonyos 
munkavállalókat hátrányosan 
megkülönböztessenek.

Or. en

Módosítás 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A személyes adatok feldolgozásának 
törvényesnek, tisztességesnek és 
átláthatónak kell lennie az érintett egyének 
vonatkozásában. Az adatfeldolgozás 
sajátos céljainak különösen kifejezetten 
megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, 
valamint az adatgyűjtés időpontjában 
meghatározottaknak kell lenniük. Az 
adatoknak megfelelőnek és relevánsnak 
kell lenniük, valamint az adatok 
feldolgozásának céljához szükséges 
legkisebb mértékre kell korlátozódniuk; ez 

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

elsősorban annak biztosítását igényli, hogy 
az összegyűjtött adatok ne legyenek túlzott 
mértékűek, az adattárolás időtartama pedig 
a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozódjon. A személyes adatokat csak 
abban az esetben lehet feldolgozni, ha a 
feldolgozás célját egyéb eszközzel nem 
lehetséges elérni. Minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a hibás személyes adatok 
helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

Or. en

Módosítás 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
8., 12. és 28. cikkének, valamint az emberi 
jogok európai egyezménye 8. és 11. 
cikkének megfelelően óvni kell a 
munkavállalók személyes – főként a 
politikai irányultsághoz, szakszervezeti 
tagsághoz és tevékenységhez hasonló –
érzékeny adatait.  Biztosítékokat kell 
létrehozni olyan esetek elkerülése 
érdekében, amelyek során a 
munkavállalók személyes adatait 
feketelistázásra használják fel és más 
vállalkozásoknak vagy egyéneknek 
továbbítják azzal a céllal, hogy bizonyos 
munkavállalókat hátrányosan 
megkülönböztessenek.

Or. en
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Indokolás

A személyes adatok ne legyenek felhasználhatók az érintettel szemben a munkaviszonnyal 
összefüggésben.

Módosítás 435
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) A feldolgozás jogszerűsége érdekében 
a személyes adatok az érintett személy 
hozzájárulása vagy akár az e rendeletben, 
akár az e rendelet által hivatkozott egyéb 
uniós vagy tagállami jogszabályban 
meghatározott más jogalap alapján 
dolgozhatók fel. Az arra irányuló 
engedélynek, hogy egy adatkezelő 
személyes adatokat dolgozzon fel, 
tartalmaznia kell annak engedélyezését, 
hogy más közös adatkezelőkkel együtt 
személyes adatokat dolgozzon fel, és 
annak lehetővé tételét, hogy a személyes 
adatokat egy, az Európai Unión belül 
vagy kívül letelepedett adatfeldolgozó 
dolgozza fel.

Or. en

Indokolás

A szöveget egyértelművé kell tenni az Európai Adatvédelmi Hatóságok által a 169. sz. 
munkadokumentumukban meghatározott „adatkezelő” és „adatfeldolgozó” fogalmakat érintő 
egyértelműség hiányának a csökkentése érdekében, mivel az az uniós szintű harmonizáció 
céljából bevezetett ugyanazon elvek és meghatározások különböző értelmezését teszi lehetővé.

Módosítás 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) A feldolgozás jogszerűsége érdekében 
a személyes adatok az érintett személy 
hozzájárulása vagy akár az e rendeletben, 
akár az e rendelet által hivatkozott egyéb 
uniós vagy tagállami jogszabályban 
meghatározott más jogalap alapján 
dolgozhatók fel. Gyermekek vagy 
jogképességgel nem rendelkező személyek 
esetében a hozzájárulást az érintett jogi 
képviselőjének kell megadnia.  

Or. en

Módosítás 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) Where processing is based on the data 
subject’s consent, the controller should 
have the burden of proving that the data 
subject has given the consent to the 
processing operation. Különösen a más 
ügyben tett írásos nyilatkozattal 
összefüggésben biztosítékokkal kell 
biztosítani azt, hogy az érintett tisztában 
legyen azzal, hogy hozzájárulását adta, 
valamint azzal, hogy milyen mértékben 
tette ezt. A polgári jog kifejezéseihez 
hasonlóan (93/13/EGK irányelv) az írásos 
nyilatkozatoknak (adatvédelmi politika) a 
lehető legérthetőbbeknek és 
átláthatóbbaknak kell lenniük, tekintettel 
a feldolgozás formájára. Nem 
tartalmazhatnak rejtett vagy hátrányos 
záradékokat, mint a személyes adatok más 
adatkezelők számára való továbbításának 
jogát vagy a személyes adatok másodlagos 
felhasználását. Az adatkezelők arra való 
ösztönzése érdekében, hogy megfelelő 
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információt nyújtsanak, a részben illegális 
záradékokat teljes mértékben el kell 
kerülni. 

Or. en

Indokolás

Az érintettek gyakran kivételesen homályos, hosszadalmas vagy bonyolult politikákkal találják 
magukat szembe, ami elrettenti őket azok elolvasásától és megértésétől. A módosítás e kérdés 
kezelése érdekében bevezeti a fogyasztói szerződésekben levő nem korrekt fogalmakra 
vonatkozó jól megalapozott elveket. Ez a rendelet értelmezésekor lehetővé teszi egy régóta 
fennálló esetjogra való hivatkozást is.

Módosítás 438
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás jelent érvényes 
jogalapot, amennyiben az egyén nem 
rendelkezik egyéni és szabad választással, 
és később nem tagadhatja meg vagy 
vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását.

(33) A szabad akaratból tett hozzájárulás 
biztosítása érdekében egyértelművé kell 
tenni, hogy a hozzájárulás nem jelent 
érvényes jogalapot, amennyiben az egyén 
nem rendelkezik egyéni és szabad 
választással, és később nem tagadhatja meg 
vagy vonhatja vissza hátrányok nélkül a 
hozzájárulását, aminek nincs jogos
indoka. Amikor valamely szolgáltatás 
nyújtásához vagy az érintett más jellegű 
haszna érdekében az érintett 
hozzájárulása alapján történő 
személyesadat-feldolgozás szükséges, a 
hozzájárulás visszavonása jogalapot 
teremt a szerződés szolgáltató általi 
felmondására vagy végre nem hajtására.

Or. en

Módosítás 439
Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A hozzájárulás nem határozatlan 
idejű, és elveszti joghatását mint a 
feldolgozás alapja, amint a személyes 
adatok feldolgozása már nem szükséges 
ahhoz a célhoz, amire azokat eredetileg 
gyűjtötték. Ha a tervezett cél 
végeredményét nem lehet egyértelműen 
megállapítani, akkor az adatkezelő évente 
legalább egyszer a 14. cikk szerint 
tájékoztatja az érintettet, és felkéri az 
eredeti hozzájárulás megerősítésére. Ha 
az érintett nem ad kedvező választ, az 
eredeti hozzájárulás az első feldolgozástól 
számított második naptári év végén 
elveszti érvényességét.

Or. en

Módosítás 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) Hozzájárulás csak akkor tekintendő 
érvényes alapnak az adatfeldolgozáshoz, 
ha jogszerű és ezért a célhoz viszonyítva 
nem aránytalan. Az aránytalan 
adatfeldolgozás nem legitimizálható 
hozzájárulás megszerzésével.

Or. en

Módosítás 441
Nils Torvalds
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Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 444
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 445
Jan Mulder

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 

(34) A szabály az, hogy a hozzájárulás nem 
hoz létre érvényes jogalapot a személyes 
adatok feldolgozására, amennyiben 
egyértelmű kiegyensúlyozatlanság áll fenn 
az érintett és az adatkezelő között, ami
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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A hozzájárulást szabadon és az 
adatkezelő általi befolyásolástól mentesen 
kell kinyilvánítani. A hozzájárulás nem
tekinthető szabadon kinyilvánítottnak, 
amennyiben az érintett és az adatkezelő
közötti egyensúly egyértelmű hiánya miatt 
a hozzájárulás megadásának elutasítása 
az érintett számára hátrányos pénzügyi 
vagy jogi következményekkel járhat. Ez 
különösen fennáll, ha az érintett függő 
viszonyban van az adatkezelőtől, többek 
között, amikor a munkavállaló személyes 
adatait a munkáltató a munkaviszonnyal 
összefüggésben dolgozza fel. Amennyiben 
az adatfeldolgozó hatóság, csak akkor áll 
fenn kiegyensúlyozatlanság a konkrét 
adatfeldolgozási műveletek tekintetében, 
ha a hatóság a vonatkozó közhatalmi 
jogosítványai alapján kötelezettséget írhat 
elő, és a hozzájárulás nem tekinthető 
szabadon, az érintett érdekére figyelemmel 
megadottnak.

Or. en

Módosítás 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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 

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.
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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.

Or. de

Módosítás 449
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ha a feldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
vagy közérdekű feladat végrehajtásához, 
illetve hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges, a feldolgozásnak olyan uniós 
vagy nemzeti jogi jogalappal kell 
rendelkeznie, amely megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a jogok 
és szabadságok korlátozására vonatkozó 
követelménynek. Az uniós vagy a nemzeti 
jog feladata annak meghatározása is, hogy 
a közérdekű vagy hatósági feladatot 
teljesítő adatkezelő közigazgatási szerv 
vagy a közjog, illetve a magánjog hatálya 
alá tartozó egyéb természetes vagy jogi 
személy, például szakmai szövetség 
legyen-e.

(36) Ha a feldolgozás az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
vagy közérdekű feladat végrehajtásához, 
illetve hivatali hatáskör gyakorlásához 
szükséges, a feldolgozásnak olyan uniós 
vagy nemzeti jogi jogalappal kell 
rendelkeznie, amely megfelel az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a jogok 
és szabadságok korlátozására vonatkozó 
követelménynek. Az uniós vagy a nemzeti 
jog feladata annak meghatározása is, hogy 
a közérdekű vagy hatósági feladatot 
teljesítő adatkezelő közigazgatási szerv 
vagy a közjog, illetve a magánjog hatálya 
alá tartozó egyéb természetes vagy jogi 
személy, például szakmai szövetség 
legyen-e. Az adatfelfolgozást a kollektív 
munkajog értelmében kötött 
megállapodások alapján is el lehet 
végezni. A kollektív munkajog értelmében 
kötött megállapodások olyan 
megállapodások, amelyeket munkáltatók 
vagy azok képviselői és az alkalmazottak 
képviselői között, vagy ezen felek és egy 
állami szerv között kötöttek nemzeti, 
ágazati vagy vállalati szinten. 
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Or. de

Módosítás 450
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A feldolgozást hasonlóan jogszerűnek 
kell tekinteni akkor, ha azt az érintett élete 
szempontjából alapvető fontosságú érdek 
védelme céljából végzik.

(37) A feldolgozást hasonlóan jogszerűnek 
kell tekinteni akkor, ha azt az érintett élete 
szempontjából alapvető fontosságú érdek 
védelme céljából végzik vagy az 
adatfeldolgozásra annak biztosítása 
céljából van szükség, hogy egy hálózat 
vagy információs rendszer ellenálló 
legyen azokkal a véletlen eseményekkel, 
illetve jogellenes vagy rosszindulatú 
tevékenységekkel szemben, amelyek 
veszélyeztetik a tárolt vagy továbbított 
adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, 
sértetlenségét vagy titkosságát, és az e 
hálózatokon és rendszereken keresztül 
vagy által nyújtott kapcsolódó 
szolgáltatások biztonságát.

Or. en

Indokolás

A módosítás előmozdítja a fizikai adatok védelmét és a hálózatbiztonságot.

Módosítás 451
Alexander Alvaro

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 

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a feldolgozáshoz, feltéve hogy az
az adatkezelő és az érintett közötti 
viszonyon alapuló jogos elvárásai vagy az 
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különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia 
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

érintettnek a személyes adatok védelmét 
megkövetelő alapvető jogai és szabadságai 
nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő 
érdekeivel vagy az adatkezelő vállalkozás 
viteléhez fűződő jogaival és 
szabadságaival szemben. Ezt különösen 
akkor kell vizsgálni, ha az érintett 
gyermek, mivel a gyermekeknek különös 
védelmet kell biztosítani. Az érintettnek 
joga van tiltakozni a feldolgozás ellen 
egyedi helyzetével kapcsolatos indokok 
alapján, és térítésmentesen. Az átláthatóság 
biztosítása érdekében az adatkezelőt 
kötelezni kell arra, hogy kifejezetten 
tájékoztassa az érintettet az alapul szolgáló 
jogos érdekről és a tiltakozáshoz való 
jogról, és igazolnia kell e jogos érdekeket.
Mivel a jogalkotó feladata 
jogszabályokban meghatározni a hatóságok 
adatfeldolgozásának jogalapját, e jogi 
indokolás nem alkalmazható a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

Az adatfeldolgzás jogalapjának megteremtése jogos érdek, és ezért az adatkezelőknek 
figyelembe kell venniük az érintettek jogos elvárásait, akiknek pedig el kell fogadniuk az 
adatkezelő vállalkozás viteléhez fűződő jogait és szabadságait.

Módosítás 452
Sophia in 't Veld

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 

(38) Az adatkezelő jogos érdeke jogalapot 
teremthet a korlátozó módon történő
feldolgozáshoz, amikor a feldolgozásra 
nem vonatkozik egyéb jogalap és feltéve 
hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és 
szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ezt 
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különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia 
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

különösen akkor kell vizsgálni, ha az 
érintett gyermek, mivel a gyermekeknek 
különös védelmet kell biztosítani. Az 
érintettnek joga van tiltakozni a 
feldolgozás ellen egyedi helyzetével 
kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia 
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 453
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Kivételes körülmények között 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 térítésmentesen. Az 
átláthatóság biztosítása érdekében az 
adatkezelőt kötelezni kell arra, hogy 
kifejezetten tájékoztassa az érintettet az 
alapul szolgáló jogos érdekről és a 
tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia kell 
e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
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e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

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

Or. en

Módosítás 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 adatkezelő által elérni 
kívánt jogos érdek magában foglalhatja 
különösen az adatkezelő termékeivel és 
szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen 
üzletszerzést és az adatkezelő 
követeléseinek érvényesítését. 
Amennyiben az érintett visszavonja a 
hozzájárulását, az adatkezelő számára is 
lehetővé kell tenni, hogy megtagadja a 
szolgáltatások további nyújtását, ha az 
adatfeldolgozás a szolgáltatás jellege vagy 
a feltöltő rendszer működése miatt 
szükséges. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia 
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
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végzett feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Az adatkezelő, illetve azon harmadik 
fél vagy felek jogos érdeke, akiknek 
érdekében az adatot feldolgozzák,
jogalapot teremthet a feldolgozáshoz, 
feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető 
jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget. Ezt különösen akkor kell 
vizsgálni, ha az érintett gyermek, mivel a 
gyermekeknek különös védelmet kell 
biztosítani. Az érintettnek joga van 
tiltakozni a feldolgozás ellen egyedi 
helyzetével kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia 
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(38) Kivételes körülmények között az 
adatkezelő jól meghatározott jogos érdeke 
jogalapot teremthet a feldolgozáshoz, 
feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető 
jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget. Nevezetesen, a közvetlen 
üzletszerzés nem tekintendő jogos 
érdeknek.  Ezt különösen akkor kell 
vizsgálni, ha az érintett gyermek, mivel a 
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kapcsolatos indokok alapján, és
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia 
kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

gyermekeknek különös védelmet kell 
biztosítani. Az érintettnek joga van 
tiltakozni a feldolgozás ellen 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló kifejezett jogos 
érdekről és az érintett tiltakozáshoz való
jogáról, és igazolnia kell e kifejezett jogos
érdeket, amelyet jogalapként szándékozik 
használni, valamint bárminemű ilyen 
feldolgozásról előzetesen értesítenie kell a 
nemzeti adatvédelmi hatóságot. Mivel a 
jogalkotó feladata jogszabályokban 
meghatározni a hatóságok 
adatfeldolgozásának jogalapját, e jogi 
indokolás nem alkalmazható a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Gál Kinga, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Az adatkezelő, illetve azon harmadik 
fél, amelynek az adatot továbbították, 
jogos érdeke jogalapot teremthet a 
feldolgozáshoz, feltéve hogy az érintett 
érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem 
élveznek elsőbbséget. Ezt különösen akkor 
kell vizsgálni, ha az érintett gyermek, 
mivel a gyermekeknek különös védelmet 
kell biztosítani. Az érintettnek joga van 
tiltakozni a feldolgozás ellen egyedi 
helyzetével kapcsolatos indokok alapján, és 
térítésmentesen. Az átláthatóság biztosítása 
érdekében az adatkezelőt kötelezni kell 
arra, hogy kifejezetten tájékoztassa az 
érintettet az alapul szolgáló jogos érdekről 
és a tiltakozáshoz való jogról, és igazolnia 
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feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

kell e jogos érdekeket. Mivel a jogalkotó 
feladata jogszabályokban meghatározni a 
hatóságok adatfeldolgozásának jogalapját, 
e jogi indokolás nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Módosítás 459
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az adatkezelő által elszenvedett 
károk, mint polgári jogi kártérítés és 
jogorvoslat, megelőzése vagy mérséklése 
jogos érdeknek minősül. A közvetlen 
üzletszerzés nem minősül jogos érdeknek.

Or. en

Módosítás 460
Joanna Senyszyn

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az érintett érdekei és alapvető jogai 
megelőzik az adatkezelő érdekeit, 
amennyiben a személyesadat-feldolgozás 
az érintettnek okozott kár jelentős 
veszélyéhez vagy az érintett alapvető 
jogainak megsértéséhez vezet, ahogyan az 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
szerepel. 

Or. en
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Módosítás 461
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Jogi követeléseknek – például 
adósságbehajtásnak vagy polgári jogi 
kártérítésnek és jogorvoslatnak – az 
érintettel szembeni érvényesítése jogos 
érdeket képez, amennyiben a jogi 
követelés a személyes adatok gyűjtését és 
feldolgozását megelőzően keletkezett. 
Ugyanez az elv vonatkozik az adatkezelő 
által az érintett révén elszenvedett károk 
megelőzésére vagy mérséklésére, például a 
fizetési mulasztás megelőzésére.

Or. en

Módosítás 462
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében való feldolgozása 
jogos érdeket képez, ha az adatkezelő egy 
termék vagy szolgáltatás értékesítése 
kapcsán szerezte meg az érintettől a 
személyes adatot, és ha a személyes 
adatokat az adatkezelő saját, hasonló 
termékekre irányuló közvetlen 
üzletszerzésére használják fel.

Or. en
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Módosítás 463
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Az adatgyűjtés eredeti céljával 

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

összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 
érdekében be kell szereznie az érintett ezen 
egyéb célhoz való hozzájárulását, vagy 
más jogszerű indokra kell alapítania a 
feldolgozást, különösen ha az uniós jog 
vagy azon tagállam joga, amelynek hatálya 
alá az adatkezelő tartozik, így rendelkezik. 
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy történelmi, statisztikai vagy tudományos célokat nem 
szándékozzák „nem összeegyeztethetetlen” céloknak tartani. Bár úgy tűnik, hogy az 1995. évi 
adatvédelmi irányelvnek való megfelelés érdekében ez volt az eredeti tervezet célja, a 
„különösen” kifejezés használata kétértelmű. Egy új (2) bekezdés 83. cikkbe történő 
beillesztésére irányuló javaslat ezt a módosítást támasztja alá.

Módosítás 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 466
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosított szöveg egyértelműbb.

Módosítás 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség. 
Az adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 
érdekében be kell szereznie az érintett ezen 
egyéb célhoz való hozzájárulását, vagy 
más jogszerű indokra kell alapítania a 
feldolgozást.

Or. en

Módosítás 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A személyes adatok egyéb célú 
feldolgozása csak akkor megengedett, ha a 
feldolgozás az adatgyűjtés eredeti céljaival 
is összeegyeztethető, különösen, ha a 
feldolgozásra történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatás céljából van szükség.
Az adatgyűjtés eredeti céljával 
összeegyeztethetetlen egyéb cél esetén az 
adatkezelőnek a jogszerű adatfeldolgozás 

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

indokra kell alapítania a feldolgozást, 
különösen ha az uniós jog vagy azon 
tagállam joga, amelynek hatálya alá az 
adatkezelő tartozik, így rendelkezik. 
Minden esetben biztosítani kell az e 
rendeletben rögzített elvek alkalmazását, 
valamint különösen az érintett ezen egyéb 
célokról történő tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 469
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A más célokra gyűjtött személyes 
adatok feldolgozása állami tudományos 
kutatásokhoz is hozzáférhetővé teendő, 
amennyiben a gyűjtött adatok 
feldolgozásának tudományos relevanciája 
igazolható. Amikor adatokat állami 
tudományos kutatás céljából 
hozzáférhetővé tesznek, tekintetbe kell 
venni a beépített adatvédelmet.

Or. en

Módosítás 470
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az alapvető jogokkal és a 
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 

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

alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Az ilyen adatok 
feldolgozása csak az érintett kifejezett 
hozzájárulásával végezhető. Az ilyen 
tilalomtól való eltérésről azonban 
különleges esetekre tekintettel kifejezetten 
rendelkezni kell, különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást az érintettel való 
szerződés megkötése vagy teljesítése során 
végzik, vagy olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – az 
alapvető szabadságok gyakorlásának 
lehetővé tétele.

Or. en

Módosítás 471
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) Az alapvető jogokkal és a
magánélettel kapcsolatos, jellegüknél 
fogva különösen érzékeny és visszaélésre 
alkalmas személyes adatok különleges 
védelmet érdemelnek. Mindazonáltal, 
személyes adatok feldolgozásakor 
figyelembe kell venni, hogy milyen 
összefüggésben történik a feldolgozás. Ez 
különösen azt jelenti, hogy a tilalom 
hatálya alá tartozás érdekében az
egészségügyi vonatkozású személyes
adatok feldolgozásának célja az 
egészségre vonatkozó információk 
felfedése. E tekintetben a feldolgozás 
valamennyi közvetlen és közvetett célját 
figyelembe kell venni. Az adatfeldolgozás 
alkalmazásának megtiltásához elegendő, 
ha a feldolgozás egyik célja egészségre 
vonatkozó információk megkeresése.

Or. en
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Módosítás 472
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Megfelelő biztosítékok és a személyes 
adatok és más alapvető jogok védelme 
mellett jogszabály útján is el lehet térni az 
adatok érzékeny kategóriái 
feldolgozásának tilalmától, amennyiben ezt 
közérdekű okok indokolják különösen 
egészségügyi célból, beleértve a 
közegészségügyet és a szociális védelmet, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások 
igazgatását, elsősorban annak biztosítása 
érdekében, hogy az egészségbiztosítási 
rendszer szolgáltatásaival és juttatásaival 
kapcsolatos követelések rendezésére 
alkalmazott eljárások magas szintűek és 
költséghatékonyak legyenek, vagy 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célból.

(42) Az ilyen adatok feldolgozása csak az 
érintett kifejezett hozzájárulásával 
végezhető. Az ilyen tilalomtól való 
eltérésről azonban különleges esetekre 
tekintettel kifejezetten rendelkezni kell, 
különösen amennyiben az 
adatfeldolgozást olyan egyesületek, illetve 
alapítványok végzik, amelyek célja –
jogszerű tevékenységük keretében – az 
alapvető szabadságok gyakorlásának 
lehetővé tétele. Megfelelő biztosítékok és a 
személyes adatok és más alapvető jogok 
védelme mellett jogszabály útján is el lehet 
térni az adatok érzékeny kategóriái 
feldolgozásának tilalmától, amennyiben ezt 
közérdekű okok indokolják különösen 
egészségügyi célból, beleértve a 
közegészségügyet – mint például a 
határokon átnyúló komoly egészségügyi 
fenyegetésekkel szembeni védelmet vagy 
többek között gyógyítási vagy orvosi 
eszközök minőségének és biztonságának 
magas szintű biztosítását – és a szociális 
védelmet, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások igazgatását, elsősorban 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségbiztosítási rendszer 
szolgáltatásaival és juttatásaival 
kapcsolatos követelések rendezésére 
alkalmazott eljárások magas szintűek és 
költséghatékonyak legyenek, vagy 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célból.

Or. en
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Módosítás 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Megfelelő biztosítékok és a személyes 
adatok és más alapvető jogok védelme 
mellett jogszabály útján is el lehet térni az 
adatok érzékeny kategóriái 
feldolgozásának tilalmától, amennyiben ezt 
közérdekű okok indokolják különösen 
egészségügyi célból, beleértve a 
közegészségügyet és a szociális védelmet, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások 
igazgatását, elsősorban annak biztosítása 
érdekében, hogy az egészségbiztosítási 
rendszer szolgáltatásaival és juttatásaival 
kapcsolatos követelések rendezésére 
alkalmazott eljárások magas szintűek és 
költséghatékonyak legyenek, vagy 
történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatási célból.

(42) Megfelelő biztosítékok és a személyes 
adatok és más alapvető jogok védelme 
mellett jogszabály útján is el lehet térni az 
adatok érzékeny kategóriái 
feldolgozásának tilalmától, amennyiben ezt 
közérdekű okok indokolják különösen 
egészségügyi célból, beleértve a 
közegészségügyet és a szociális védelmet, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások 
igazgatását, elsősorban annak biztosítása 
érdekében, hogy az egészségbiztosítási 
rendszer szolgáltatásaival és juttatásaival 
kapcsolatos követelések rendezésére 
alkalmazott eljárások magas szintűek és 
költséghatékonyak legyenek, vagy 
történelmi, statisztikai és tudományos 
célból.

Or. en

Módosítás 474
Cornelia Ernst

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 

(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 
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érdekében, hogy az adatkezelő 
azonosíthassa azokat a személyes adatokat, 
amelyeket az érintett igényel.

érdekében, hogy az adatkezelő 
azonosíthassa azokat a személyes adatokat, 
amelyeket az érintett igényel. Amennyiben 
az érintett tud ilyen adatokkal szolgálni, 
az adatkezelő nem tagadhatja meg a 
hozzáférést információhiányra 
hivatkozva.

Or. en

Módosítás 475
Sógor Csaba

Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) A személyes adatok védelméhez való 
jog az érintett azon jogán alapul, hogy 
ellenőrzést gyakoroljon a feldolgozásra 
kerülő személyes adatok felett. E célból az 
érintett számára egyértelmű és 
félreérhetetlen jogokat kell biztosítani 
személyes adatainak feldolgozására, a 
személyes adatokhoz való hozzáféréshez 
való jogra, a személyes adataik 
kijavítására és törlésére, valamint az 
adathordozhatósághoz való jogra és a 
profilalkotás kifogásolásához való jogra 
vonatkozó átlátható, egyértelmű és 
könnyen érthető tájékoztatásra. Ezen 
túlmenően az érintettnek joggal kell 
rendelkeznie azzal a lehetőséggel, hogy 
panaszt nyújtson be az illetékes 
adatvédelmi hatósághoz a személyes 
adatok adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
általi feldolgozása tekintetében, valamint 
hogy jogainak érvényesítése érdekében 
bírósági eljárást indítson, továbbá a 
jogszerűtlen adatfeldolgozási műveletből 
vagy az e rendelettel összeegyeztethetetlen 
intézkedésből eredő kár ellentételezéséhez 
és megtérítéséhez való joggal kell 
rendelkeznie. E rendelet rendelkezéseinek 
meg kell erősíteniük, egyértelművé kell 
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tenniük, garantálniuk kell, és – adott 
esetben – kodifikálniuk kell ezeket a 
jogokat.

Or. hu

Módosítás 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az érintettet tájékoztatni kell a vele 
kapcsolatban álló szerv által alkalmazott 
adatfeldolgozói műveletekről anélkül, 
hogy a teljes mennyiségű információval 
elárasztanák. Egy átlátható és érthető 
információs politika ezért valamennyi 
adatfeldolgozási művelet alapvető eleme. 
A gyorsabb megértés és az adatvédelmi 
politikák jobb összehasonlíthatóságának 
lehetővé tétele érdekében az érintettek 
tájékoztatásakor az adatkezelők rövid, 
ikonokon alapuló információs politikákat 
mutatnak be, még mielőtt azokat 
részletekbe menően meghatároznák. 
Ezeket az ikonokon alapuló információs 
politikákat szabványosítani kell azért, 
hogy azok írásos és elektronikus 
formában is rendelkezésre álljanak és 
könnyen olvashatóak legyenek mobil 
készülékeken is. Az érintett számára 
részletes magyarázatokkal vagy további 
megjegyzésekkel lehet szolgálni a 
részletesebb információs rendelkezések 
részeként. Az innovatív végrehajtási 
tervezetek lehetővé tétele érdekében a 
szabványosított információs politikáknak 
elektronikus úton történő benyújtás esetén 
számítógéppel olvashatóknak kell lenniük.

Or. en
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Módosítás 477
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az érintettek e rendeletben biztosított 
jogainak gyakorlását egyszerűbbé tevő 
eljárásokat – ideértve az adatok 
vonatkozásában kérelemre és 
térítésmentesen biztosított hozzáférés, 
helyesbítés és törlés, valamint a 
tiltakozáshoz való jog gyakorlásának 
mechanizmusait – kell létrehozni. Az 
adatkezelőnek kötelesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett kérelmére meghatározott
határidőn belül válaszoljon, valamint hogy 
megindokolja, ha nem ad helyt az érintett 
kérelmének.

(47) Az érintettek e rendeletben biztosított 
jogainak gyakorlását egyszerűbbé tevő 
eljárásokat – ideértve az adatok 
vonatkozásában kérelemre és 
térítésmentesen biztosított hozzáférés, 
helyesbítés és törlés, valamint a 
tiltakozáshoz való jog gyakorlásának 
mechanizmusait – kell létrehozni. Az 
adatkezelőnek kötelesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett kérelmére ésszerű
határidőn belül válaszoljon, valamint hogy 
megindokolja, ha nem ad helyt az érintett 
kérelmének.

Or. en

Módosítás 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az érintettek e rendeletben biztosított 
jogainak gyakorlását egyszerűbbé tevő 
eljárásokat – ideértve az adatok 
vonatkozásában kérelemre és 
térítésmentesen biztosított hozzáférés, 
helyesbítés és törlés, valamint a 
tiltakozáshoz való jog gyakorlásának 
mechanizmusait – kell létrehozni. Az 
adatkezelőnek kötelesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett kérelmére meghatározott 
határidőn belül válaszoljon, valamint hogy 
megindokolja, ha nem ad helyt az érintett 
kérelmének.

(47) Az érintettek e rendeletben biztosított 
jogainak gyakorlását egyszerűbbé tevő
eljárásokat – ideértve az adatok 
vonatkozásában kérelemre biztosított 
hozzáférés, helyesbítés és törlés, valamint a 
tiltakozáshoz való jog gyakorlásának 
mechanizmusait – kell létrehozni. Az 
adatkezelőnek kötelesnek kell lennie arra, 
hogy az érintett kérelmére meghatározott 
határidőn belül válaszoljon, valamint hogy 
megindokolja, ha nem ad helyt az érintett 
kérelmének.
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Or. en

Módosítás 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, az 
adatok tárolásának időtartamáról, és ha ez 
nem lehetséges, az adattárolási időtartam 
meghatározásának kritériumairól, 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.

Or. en

Módosítás 480
Louis Michel

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 

(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. A személyes adatok tárolásának 
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személytől gyűjtik be, az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy köteles-e az 
adatszolgáltatásra, valamint hogy ezen 
adatszolgáltatás megtagadása milyen 
következményekkel jár.

időtartamára vonatkozó információ 
részletességének szintje egyedi 
körülményektől függően változhat. 
Amennyiben ez lehetséges, sajátos 
ütemezéssel kifejezhető, ellenkező esetben 
azonban egy időpontra, például elévülési 
szabályokra való hivatkozás elegendő. 
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.

Or. en

Módosítás 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(48) A tisztességes és átlátható 
adatfeldolgozás elve megköveteli az 
érintett tájékoztatását az adatfeldolgozási 
művelet megtörténtéről és céljáról, az 
adatok tárolásának hozzávetőleges
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.

Or. en

Módosítás 482
Sophia in 't Veld
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Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Az adatkezelő vagy -feldolgozó 
adatokat tesz közzé arra vonatkozóan, 
hogy a rendőrség és az igazságügyi 
hatóságok milyen gyakran kértek ki 
személyes adatokat, mely országokból 
érkeztek e kérések és milyen gyakran 
utasították el teljes egészében vagy 
részlegesen ezeket a kéréseket. 

Or. en

Módosítás 483
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, azokat a 
kritériumokat, amelyek révén 
meghatározható az adatok adott célokból 
való tárolásának időtartama, az adatok
címzettjeit, az adatok feldolgozásának 
logikáját, valamint azt, hogy az ilyen 
adatfeldolgozás, legalábbis amennyiben az 
profilalkotásra épül, milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 
vagy szellemi tulajdont és különösen a 
szoftvert védelemben részesítő szerzői 
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jogot. E megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Or. en

Indokolás

Átvétel az IMCO bizottság véleményéből.

Módosítás 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, és ha 
ez nem lehetséges, az adattárolási 
időtartam meghatározásának kritériumait, 
az adatok címzettjeit, az adatok 
feldolgozásának logikáját, valamint azt, 
hogy az ilyen adatfeldolgozás, legalábbis 
amennyiben az profilalkotásra épül, milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve az üzleti titkokat 
vagy szellemi tulajdont és különösen a 
szoftvert védelemben részesítő szerzői 
jogot. E megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Or. en

Módosítás 486
Louis Michel

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 

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

jog egyszerű gyakorlása az adatfeldolgozás 
jogszerűségének megállapíthatósága és
ellenőrzése érdekében. Ezért minden 
érintett számára biztosítani kell a jogot 
ahhoz, hogy megismerje elsősorban az
személyes adatok feldolgozásának céljait, 
időtartamát, a személyes adatok címzettjeit,
a személyes adatok feldolgozásának 
logikáját, valamint azt, hogy az ilyen 
adatfeldolgozás, legalábbis amennyiben az 
profilalkotásra épül, milyen 
következményekkel jár, és hogy 
tájékoztatást kapjon minderről. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait, beleértve például az üzleti 
titkokat – mint a felhasznált 
algoritmusokat, a hálózati és informatikai 
biztonság védelmét – vagy a szellemi 
tulajdont és különösen a szoftvert 
védelemben részesítő szerzői jogot. E 
megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Or. en

Módosítás 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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. Ez a jog 
nem érintheti hátrányosan más természetes 
személyek jogait és szabadságait. E 
megfontolások mindazonáltal nem 
eredményezhetik azt, hogy az érintettől 
minden információt megtagadnak.

Or. en

Módosítás 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben a hozzáférési jogra vonatkozó követelménynek való megfelelés 
következményeként az adatkezelőnek a kérelem teljesítéséhez (további) személyes adatokat 
kell gyűjtenie az érintettől. Az adatminimalizálás elvével összhangban ezt a lehetséges 
következményt ki kell küszöbölni.
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Módosítás 489
Alexander Alvaro

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 
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.

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez. 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 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.

Or. en
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Indokolás

Az „a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogról” e rendelet nem 
rendelkezik. E kifejezés használatával az érintett olyan jogra vonatkozó ígéretet kap, amellyel 
a gyakorlatban nem rendelkezik.  A törléshez való jognak a lehető legerősebbnek kell lennie 
és figyelembe kell vennie a személyes adatok internetről való eltávolításához kapcsolódó 
lehetséges nehézségeket. Ezt inkább a törléshez való jog megerősítésével kell megtenni, nem 
pedig félrevezető címek révén nem létező jogok ígéretével.

Módosítás 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

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 
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 

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és törléséhez, 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 
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 
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jogának gyakorlásához szükséges, ha 
jogszabály előírja, vagy ha az adat 
feldolgozásának korlátozása indokoltabb a 
törlésénél.

feldolgozásának korlátozása indokoltabb a 
törlésénél.

Or. en

Módosítás 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

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 
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

(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 
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 és tudományos kutatási 
célokból, a közegészségügy területén 
közérdekből, egészségügyi adatok 
egészségügyi célból történő 
feldolgozásához vagy a 
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feldolgozásának korlátozása indokoltabb a 
törlésénél.

véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához szükséges, ha jogszabály 
előírja, vagy ha az adat feldolgozásának 
korlátozása indokoltabb a törlésénél.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 
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 

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez. 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 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
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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.

célokból, a közegészségügy területén 
közérdekből vagy a véleménynyilvánítás 
jogának gyakorlásához szükséges, ha 
jogszabály előírja, vagy ha az adat 
feldolgozásának korlátozása indokoltabb a 
törlésénél.

Or. en

Módosítás 493
Carmen Romero López

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Mindazonáltal ezekben az 
esetekben és oly mértékben, hogy az 
érintett alapvető szabadságai, jogai és 
érdekei érvényesüljenek, az érintettnek 
képesnek kell lennie az ilyen adatok 
linkek, másolatok vagy sokszorosítások 
létrehozásának ellenzéséhez való joga 
gyakorlására, ha ezen adatok a cél 
szempontjából nem szükségesek. 

Or. es

Indokolás

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog alóli kivételek olyan helyzeteket 
foglalnak magukban, amelyek tipikusak a digitális környezetre, amelyben ezen adatok 
interneten és keresőrendszereken keresztül történő továbbítása kárt okozhat az érintettnek, 
amit nem kell feltétlenül elviselnie. Az adatok terjesztése és a hozzájuk való általános 
hozzáférés korlátozott azokban az estekben, amikor az érintett alapvető szabadságai, jogai és 
érdekei érvényesülnek, feltéve, hogy azok nem játszanak kiemelkedő szerepet az eredeti 
adatok megőrzését igazoló érv szempontjából. 

Módosítás 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 

(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 
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feldolgozása céljának tekintetében már 
nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
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.

feldolgozása céljának tekintetében már 
nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
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 és tudományos kutatási 
célokból, a 81. cikk értelmében 
egészségügyi szempontból, a 
véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához szükséges, ha jogszabály 
előírja, vagy ha az adat feldolgozásának 
korlátozása indokoltabb a törlésénél.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen a 81. cikk szövegével.

Módosítás 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 és tudományos célokból, a 
közegészségügy területén közérdekből 
vagy a véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához szükséges, ha jogszabály 
előírja, vagy ha az adat feldolgozásának 
korlátozása indokoltabb a törlésénél.

Or. en

Módosítás 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és az ilyen személyes 
adatok töröltetéséhez, 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 



PE504.340v01-00 106/180 AM\926396HU.doc

HU

feldolgozása céljának tekintetében már 
nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
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.

már nincs szükség, ha az érintettek 
visszavonták a feldolgozáshoz adott 
hozzájárulásukat, vagy ha megtiltják a 
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 és tudományos kutatási 
célokból, a 81. cikk értelmében 
egészségügyi szempontból, a 
véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához szükséges, ha jogszabály 
előírja, vagy ha az adat feldolgozásának 
korlátozása indokoltabb a törlésénél.
Ezenfelül a törléshez való jog nem 
alkalmazható, ha a személyes adatok 
megőrzése az érintettel aláírt szerződés 
teljesítéséhez szükséges, vagy ha a szóban 
forgó adatok megőrzését jogszabály írja 
elő vagy a megőrzésükre pénzügyi 
bűncselekmény megelőzése érdekében van 
szükség.

Or. en

Módosítás 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

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”, 

(53) Minden személynek joga van a rá 
vonatkozó személyes adatok 
helyesbítéséhez és az ilyen személyes 
adatok töröltetéséhez, amennyiben az ilyen 
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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 
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.

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 
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 és tudományos kutatási 
célokból, a 81. cikk értelmében 
egészségügyi szempontból, a 
véleménynyilvánítás jogának 
gyakorlásához szükséges, ha jogszabály 
előírja, vagy ha az adat feldolgozásának 
korlátozása indokoltabb a törlésénél.
Ezenfelül a törléshez való jog nem 
alkalmazható, ha a személyes adatok 
megőrzése az érintettel aláírt szerződés 
teljesítéséhez szükséges, vagy ha a szóban 
forgó adatok megőrzését jogszabály írja 
elő, vagy amikor a megőrzésükre pénzügyi 
bűncselekmény megelőzése érdekében van 
szükség.

Or. en

Módosítás 498
Axel Voss

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

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

Or. en

Indokolás

Az orvostudomány területén többek között biobankokra és szövetbankokra támaszkodó kutatás 
folytatásához átfogó hozzájárulás szükséges. Biobankok: biológiai minták és adatok 
gyűjteménye, amelyek bizonyos időszak alatt halmozódtak fel, és amelyeket orvosi kutatásra 
és diagnosztikai célra használnak. Az érintettre az orvossal való első találkozáskor ruházott 
átfogó hozzájárulás opciója lehetővé teszi a kutatók számára, hogy úgy használják fel az 
adatokat, hogy ne kelljen minden kisebb kutatási fázis során visszakeresniük az érintettet.

Módosítás 499
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a 
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni 
oly módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 
érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve 
a műszaki intézkedéseket is – az 
adatkezelő felelősségi körébe tartozó 

törölve
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közléssel érintett adatok tekintetében. A 
személyes adatok harmadik fél általi 
közlése tekintetében az adatkezelő felel a 
nyilvánosságra hozatalért, amennyiben a 
harmadik fél általi közlést az adatkezelő 
engedélyezte.

Or. en

Módosítás 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a 
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni 
oly módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 
érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve 
a műszaki intézkedéseket is – az 
adatkezelő felelősségi körébe tartozó 
közléssel érintett adatok tekintetében. A 
személyes adatok harmadik fél általi 
közlése tekintetében az adatkezelő felel a 
nyilvánosságra hozatalért, amennyiben a 
harmadik fél általi közlést az adatkezelő 
engedélyezte.

törölve

Or. en

Módosítás 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex
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Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a 
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 
érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 
felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

(54) A személyes adatok törléséhez való 
jog online környezetben való erősítése 
érdekében a törléshez való jogot is ki kell 
terjeszteni oly módon, hogy a személyes 
adatokat nyilvánosságra hozó 
adatkezelőnek tájékoztatnia kell az ilyen 
adatokat feldolgozó harmadik feleket arról, 
hogy az érintett kérte e személyes adatokra 
mutató linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 
felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

Or. en

Módosítás 502
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a 
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a 
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek –
amennyiben ez lehetséges – figyelembe 
kell vennie az adott kontextust, amelyben 
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érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 
felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

az adatokat nyilvánosságra hozták, 
valamint az érintett és az adatkezelő 
nyilvánosságra hozott személyes adat 
törlésére irányuló felelősségét. Az 
adatfeldolgozónak – amennyiben ez 
lehetséges – tájékoztatnia kell az ilyen 
adatokat feldolgozó harmadik feleket arról, 
hogy az érintett kérte e személyes adatokra 
mutató linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 
felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

Or. en

Módosítás 503
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a 
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 
érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 

(54) A személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jog online 
környezetben való erősítése érdekében a 
törléshez való jogot is ki kell terjeszteni oly 
módon, hogy a személyes adatokat 
nyilvánosságra hozó adatkezelőnek 
tájékoztatnia kell az ilyen adatokat 
feldolgozó harmadik feleket arról, hogy az 
érintett kérte e személyes adatokra mutató 
linkek, vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. E tájékoztatás biztosítása 
érdekében az adatkezelőnek minden 
ésszerű lépést meg kell tennie – beleértve a 
műszaki intézkedéseket is – az adatkezelő 
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felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

felelősségi körébe tartozó közléssel érintett 
adatok tekintetében. Azokban az 
esetekben, amikor az adatkezelő által 
meghozott intézkedések elégtelenek, vagy 
ha az adatkezelő eltűnt, megszűnt, vagy az 
érintett nem tudja felvenni vele a 
kapcsolatot, az érintettet fel kell jogosítani 
arra, hogy a harmadik felet adatai 
bármely nyilvános internetes linkjének, 
másolatának vagy másodpéldányának 
törlésére kötelezze. A személyes adatok 
harmadik fél általi közlése tekintetében az 
adatkezelő felel a nyilvánosságra 
hozatalért, amennyiben a harmadik fél 
általi közlést az adatkezelő engedélyezte.

Or. es

Indokolás

Amennyiben a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog adatkezelő általi 
teljesítését nem lehet kielégítő módon elérni, az érintett számára biztosítani kell a személyes 
adatait kezelő harmadik féllel való közvetlen kapcsolatot. 

Módosítás 504
Louis Michel

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 
hálózatról – a másikhoz. Ez alkalmazandó 
akkor is, ha az érintett az adatot a 
hozzájárulása alapján vagy szerződés 

törölve
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teljesítése keretében bocsátotta az 
automatizált feldolgozó rendszer 
rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 505
Jan Mulder

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 
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.

(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 
hálózatról – a másikhoz. Az adatkezelőket 
ösztönözni kell az adathordozhatóságot 
lehetővé tevő interoperábilis formátumok 
kifejlesztésére. Ez alkalmazandó akkor is, 
ha az érintett az adatot a hozzájárulása 
alapján vagy szerződés teljesítése 
keretében bocsátotta az automatizált 
feldolgozó rendszer rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

Meg kell könnyíteni a fogyasztók számára, hogy egyik adatfeldolgozótól/-kezelőtől egy 
másikhoz vigyék adataikat. Ez növelné a versenyt.

Módosítás 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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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 
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.

(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, szabadon rendelkezésre álló, 
interoperábilis és – amennyiben 
lehetséges – nyílt forráskódú elektronikus 
formátumban másolatot kérni. Az 
érintettnek lehetősége van a rendelkezésre 
bocsátott adatok továbbítására is, az egyik 
automatizált alkalmazástól – például a 
közösségi hálózatról – a másikhoz. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások nyújtói nem tehetik 
szolgáltatásaik nyújtásához kötelezővé 
ezen adatok továbbítását. A közösségi 
hálózatokat a lehető leginkább ösztönözni 
kell arra, hogy az adatokat oly módon 
tárolják, ami lehetővé teszi az érintettek 
számára a hatékony adathordozhatóságot.

Or. en

Módosítás 507
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Amennyiben a személyes adatokat 
jogszerűen dolgozhatják fel az érintett 
alapvető érdekeinek védelme érdekében 
vagy közérdekű, illetve hatósági indokok
vagy az adatkezelő jogos érdekei alapján, 
ugyanakkor minden érintettnek jogot kell 
biztosítani a rá vonatkozó adatok 
feldolgozásának kifogásolására. Az 

(56) Amennyiben a személyes adatokat 
jogszerűen dolgozhatják fel az érintett 
alapvető érdekeinek védelme érdekében 
vagy közérdekű, illetve hatósági indokok 
alapján, ugyanakkor minden érintettnek 
jogot kell biztosítani a rá vonatkozó adatok 
feldolgozásának kifogásolására. Az 
adatkezelőre hárul annak bizonyítása, hogy 
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adatkezelőre hárul annak bizonyítása, hogy 
az ő jogos érdeke elsőbbséget élvez az 
érintett alapvető jogaival és szabadságaival 
szemben.

az ő jogos érdeke elsőbbséget élvez az 
érintett alapvető jogaival és szabadságaival 
szemben.

Or. en

Indokolás

Az adatkezelő és az érintett közötti egyensúly helyreállítása érdekében mindig meg kell 
engedni nem csak az érintett különleges helyzetén, hanem a jogos érdeken alapuló 
adatfeldolgozás elleni tiltakozást.

Módosítás 508
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Ha az adatokat közvetlen üzletszerzés 
érdekében dolgozzák fel, az érintett 
jogosult térítésmentesen, valamint könnyen 
és hatékonyan kifogásolni az ilyen 
feldolgozást.

(57) Ha az adatokat egy vagy több 
meghatározott célra dolgozzák fel, az 
érintett jogosult előzetesen,
térítésmentesen, valamint könnyen és 
hatékonyan kifogásolni az ilyen 
feldolgozást. Ha a hozzájárulást eredetileg 
a feldolgozás jogi céljaként használták, az 
adatkezelő rendszeres időközönként 
tájékoztatja az érintettet az őt a 15., 17., 
18. és 19. cikk alapján megillető jogokról.

Or. en

Módosítás 509
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Ha az adatokat közvetlen üzletszerzés 
érdekében dolgozzák fel, az érintett 

(57) Ha az adatokat az adatkezelő jogos 
érdekén alapulva dolgozzák fel, az érintett 
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jogosult térítésmentesen, valamint könnyen 
és hatékonyan kifogásolni az ilyen 
feldolgozást.

jogosult előzetesen, térítésmentesen, 
valamint könnyen és hatékonyan 
kifogásolni az ilyen feldolgozást.

Or. en

Indokolás

Erős kifogásolási joggal kell rendelkezni a jogos érdeken alapuló valamennyi adatfeldolgozás 
ellen és a közvetlen üzletszerzést mint jogos érdeket kizáró új (39a) preambulumbekezdéssel 
összhangban.

Módosítás 510
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Ha az adatokat közvetlen üzletszerzés 
érdekében dolgozzák fel, az érintett 
jogosult térítésmentesen, valamint könnyen 
és hatékonyan kifogásolni az ilyen 
feldolgozást.

(57) Ha az adatokat egy vagy több 
meghatározott célra dolgozzák fel, az 
érintett jogosult előzetesen,
térítésmentesen, valamint könnyen és 
hatékonyan kifogásolni az ilyen 
feldolgozást.

Or. en

Módosítás 511
Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) A kívülmaradási lista azon 
személyek nevét tartalmazza, akik 
kifejezték azon kívánságukat, hogy nem 
akarnak szakmai vagy fogyasztói 
szervezetek által irányított hirdetési célú 
vagy személyre szóló kereskedelmi célú 
üzeneteket kapni. A hatóságok kifejezetten 
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ajánlják a cégeknek e listák használatát. 
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
céljára való felhasználásával 
összefüggésben a fogyasztót mindig 
tájékoztatni kell arról, hogy a szóban 
forgó cég feliratkozott-e egy 
kívülmaradási listára. A tájékoztatásnak 
részleteznie kell a lista célját és a 
feliratkozás folyamatát.

Or. fr

Indokolás

A kívülmaradási listák rendkívül hatékony közvetlen üzletszerzési eszközök lehetnek. Még 
azonban kevéssé ismertek. E listák gyakori használatát ösztönözni kell.

Módosítás 512
Alexander Alvaro

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) Egy érintett csak akkor lehet 
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya, 
ha a feldolgozás jogszerű adatfeldolgozás 
indokain alapul és a feldolgozást egy 
uniós vagy nemzeti jogszabály kíséri, 
amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő.  Minden természetes személyt megillet 
a jog, hogy tiltakozzon az ellen, hogy
profilalkotáson alapuló intézkedés alanya.

Or. en
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Módosítás 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 514
Louis Michel
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Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az uniós és a tagállami jog 
korlátozhatja az egyes alapelveket, az 
információhoz való jogot, a betekintési, 
módosítási és törlési jogot, az 
adathordozhatósághoz fűződő jogot, a 
kifogásolási jogot, valamint a 
profilalkotáson alapuló intézkedések és a 
személyes adatokkal való jogsértés 
érintettel történő közlését, amennyiben ez 
egy demokratikus társadalomban a 
közbiztonság védelméhez szükséges és 
arányos, beleértve az emberi élet védelmét 
különösen a természeti vagy ember okozta 
katasztrófákkal szemben, 
bűncselekmények vagy a szabályozott 
szakmák etikai szabályainak megsértései 
megelőzését, nyomozását és üldözését, az
egyéb uniós vagy tagállami közérdeket, 
különösen az Unió vagy egy tagállam
fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekét, 
vagy az érintett, illetve mások jogainak és 
szabadságainak védelmét. E 
korlátozásoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménnyel.

(59) Az uniós és a tagállami jog 
korlátozhatja az egyes alapelveket, az 
információhoz való jogot, a betekintési, 
módosítási és törlési jogot, az 
adathordozhatósághoz fűződő jogot, a 
kifogásolási jogot, valamint a 
profilalkotáson alapuló intézkedések és a 
személyes adatokkal való jogsértés 
érintettel történő közlését, amennyiben ez 
egy demokratikus társadalomban a 
közbiztonság védelméhez szükséges és 
arányos, beleértve az emberi élet védelmét 
különösen a természeti vagy ember okozta 
katasztrófákkal szemben, meghatározott
bűncselekmények vagy a szabályozott 
szakmák etikai szabályainak megsértései 
megelőzését, nyomozását és üldözését, az 
Unió vagy egy tagállam egyéb konkrét és 
jól meghatározott közérdekét, vagy az 
érintett, illetve mások jogainak és 
szabadságainak védelmét. E 
korlátozásoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménnyel.

Or. en

Módosítás 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az uniós és a tagállami jog 
korlátozhatja az egyes alapelveket, az 
információhoz való jogot, a betekintési, 
módosítási és törlési jogot, az 
adathordozhatósághoz fűződő jogot, a 

(59) Az uniós és a tagállami jog 
korlátozhatja az egyes alapelveket, az 
információhoz való jogot, a betekintési, 
módosítási és törlési jogot, a kifogásolási 
jogot, valamint a profilalkotáson alapuló 



PE504.340v01-00 122/180 AM\926396HU.doc

HU

kifogásolási jogot, valamint a 
profilalkotáson alapuló intézkedések és a 
személyes adatokkal való jogsértés 
érintettel történő közlését, amennyiben ez 
egy demokratikus társadalomban a 
közbiztonság védelméhez szükséges és 
arányos, beleértve az emberi élet védelmét 
különösen a természeti vagy ember okozta 
katasztrófákkal szemben, 
bűncselekmények vagy a szabályozott 
szakmák etikai szabályainak megsértései 
megelőzését, nyomozását és üldözését, az 
egyéb uniós vagy tagállami közérdeket, 
különösen az Unió vagy egy tagállam 
fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekét, 
vagy az érintett, illetve mások jogainak és 
szabadságainak védelmét. E 
korlátozásoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménnyel.

intézkedések és a személyes adatokkal való 
jogsértés érintettel történő közlését, 
amennyiben ez egy demokratikus 
társadalomban a közbiztonság védelméhez 
szükséges és arányos, beleértve az emberi 
élet védelmét különösen a természeti vagy 
ember okozta katasztrófákkal szemben, 
bűncselekmények vagy a szabályozott 
szakmák etikai szabályainak megsértései 
megelőzését, nyomozását és üldözését, az 
egyéb uniós vagy tagállami közérdeket, 
különösen az Unió vagy egy tagállam 
fontos gazdasági vagy pénzügyi érdekét, 
vagy az érintett, illetve mások jogainak és 
szabadságainak védelmét. E 
korlátozásoknak összhangban kell állniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájával, 
valamint az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménnyel.

Or. en

Módosítás 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 az 
elszámoltathatóság érdekében rögzíteni 
kell az adatkezelő összes feladatát és 
felelősségét. Az adatkezelőnek biztosítania 
és kötelezettségének megfelelően 
bizonyítania kell, hogy valamennyi 
adatfeldolgozási művelet összhangban áll e 
rendelettel.

Or. en
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Módosítás 519
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(61) A rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében az érintetteket
személyes adataik feldolgozása 
tekintetében megillető jogok és 
szabadságok védelme megfelelő műszaki 
és szervezési intézkedéseket követel meg 
mind az adatfeldolgozás megtervezésének 
mind magának az adatfeldolgozásnak az 
időpontjában. Az adatkezelő az e 
rendelettel való összhang biztosítása és 
bizonyítása érdekében folyamatosan 
tiszteletben tartja az érintettek önálló 
választásait, belső szakpolitikákat fogad el, 
valamint különösen a beépített és az 
alapértelmezett adatvédelem elveit 
kielégítő megfelelő intézkedéseket 
alkalmaz.

Or. en

Módosítás 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében az érintetteket 
személyes adataik feldolgozása 
tekintetében megilletõ jogok és 
szabadságok védelme megfelelő mûszaki 
és szervezési intézkedéseket követel meg
mind az adatfeldolgozás megtervezésének 
mind magának az adatfeldolgozásnak az 

(61) Az érintetteket a személyes adataik 
feldolgozása tekintetében megilletõ jogok 
és szabadságok védelmével kapcsolatos 
fogyasztói és vállalati elvárásokat 
teljesítendő, a rendelet követelményeinek 
kielégítése érdekében megfelelő szervezési 
intézkedéseket kell hozni mind az 
adatfeldolgozás megtervezésének, mind 
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időpontjában. Az adatkezelő az e 
rendelettel való összhang biztosítása és 
bizonyítása érdekében belső 
szakpolitikákat fogad el, valamint 
különösen a beépített és az alapértelmezett 
adatvédelem elveit kielégítő megfelelő 
intézkedéseket alkalmaz.

magának az adatfeldolgozásnak az 
időpontjában. Ágazati együttműködés, 
valamint az innovatív megoldások, 
termékek és szolgáltatások előnyben 
részesítése útján ösztönözni kell a 
fogyasztók fokozott tájékoztatását és a 
fogyasztói döntés megkönnyítését célzó 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A magánélet és az adatok védelmét továbbra is rugalmasan kell beilleszteni a belső 
folyamatokba oly módon, hogy lehetőség legyen a módosításra. A beépített adatvédelem 
elképzelésének technológiasemlegesnek kell lennie, nem írhat elő konkrét technológiai vagy 
működési feladatokat, és nem erősítheti az IKT és más ágazatok megkülönböztetését.

Módosítás 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) E rendelet végrehajtása érdekében 
strukturált párbeszédet kell 
kezdeményezni az ágazattal. Innovatív 
megoldások, termékek és szolgáltatások 
fejlesztése révén az ágazatnak is osztoznia 
kell a felelősségben a személyes adatok 
védelmére irányuló biztosítékok növelése 
érdekében, különösen a gyermekekkel 
kapcsolatban, például magatartási 
kódexeken és ellenőrzési 
mechanizmusokon keresztül. Az 
önszabályozó intézkedések nem mentik fel 
az ágazatot e rendelet alkalmazása alól.

Or. en

Módosítás 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 523
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Gál Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 525
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
62 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62a) A felelős szervezet és az adatokat 
feldolgozó szerződéses fél közötti 
adatcserék nem minősülnek olyan 
adatközlésnek, amelyre a rendeletben 
lefektetett további engedélyezési 
előfeltételek is vonatkoznak.  A 
szerződéses megállapodásból és az 
egységes védelmi szintből fakadó közös 
felelősség így elegendő védelmet biztosít a 
személyes adatok kezelésének. A felelős 
szervezetek és az adatokat feldolgozó 
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szerződő felek így nem tekinthetők 
címzetteknek.

Or. de

Módosítás 526
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatait az 
Unióban nem letelepedett olyan adatkezelő 
dolgozza fel, akinek adatfeldolgozási 
tevékenysége termékek vagy szolgáltatások 
ilyen érintettek számára történő 
nyújtásához vagy az ilyen érintettek 
viselkedésének nyomon követéséhez 
kapcsolódik, az adatkezelőnek képviselőt 
kell kijelölnie, kivéve ha az adatkezelő egy 
megfelelő szintű védelmet biztosító 
harmadik országban telepedett le, vagy az 
adatkezelő kis- vagy középvállalkozás, 
vagy hatóság vagy állami szerv, vagy ha az 
adatkezelő csak alkalmi jelleggel kínál 
termékeket és szolgáltatásokat ezen 
érintetteknek. A képviselő az adatkezelő 
nevében jár el, és bármelyik felügyelő 
hatóság megkeresheti.

(63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel 
rendelkező érintettek személyes adatait az 
Unióban nem letelepedett olyan adatkezelő 
dolgozza fel, akinek adatfeldolgozási 
tevékenysége termékek vagy szolgáltatások 
ilyen érintettek számára történő 
nyújtásához vagy az ilyen érintettek 
nyomon követéséhez kapcsolódik, az 
adatkezelőnek képviselőt kell kijelölnie, 
kivéve ha az adatkezelő egy megfelelő 
szintű védelmet biztosító harmadik 
országban telepedett le, vagy az adatkezelő 
500-nál kevesebb érintett adatát kezelő
vállalkozás, vagy hatóság vagy állami 
szerv, ahol az adatkezelő csak alkalmi 
jelleggel kínál termékeket és 
szolgáltatásokat ezen érintetteknek. A 
képviselő az adatkezelő nevében jár el, és 
bármelyik felügyelő hatóság megkeresheti.

Or. en

Módosítás 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel (63) Amennyiben az Unióban lakóhellyel 
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rendelkező érintettek személyes adatait az 
Unióban nem letelepedett olyan adatkezelő 
dolgozza fel, akinek adatfeldolgozási 
tevékenysége termékek vagy 
szolgáltatások ilyen érintettek számára 
történő nyújtásához vagy az ilyen 
érintettek viselkedésének nyomon 
követéséhez kapcsolódik, az adatkezelőnek 
képviselőt kell kijelölnie, kivéve ha az 
adatkezelő egy megfelelő szintű védelmet 
biztosító harmadik országban telepedett le, 
vagy az adatkezelő kis- vagy 
középvállalkozás, vagy hatóság vagy 
állami szerv, vagy ha az adatkezelő csak 
alkalmi jelleggel kínál termékeket és 
szolgáltatásokat ezen érintetteknek. A 
képviselő az adatkezelő nevében jár el, és 
bármelyik felügyelő hatóság megkeresheti.

rendelkező érintettek személyes adatait az 
Unióban nem letelepedett adatkezelő 
dolgozza fel, az adatkezelőnek képviselőt 
kell kijelölnie, kivéve ha az adatkezelő egy 
megfelelő szintű védelmet biztosító 
harmadik országban telepedett le, vagy az 
adatkezelő kis- vagy középvállalkozás, 
vagy hatóság vagy állami szerv, vagy ha az 
adatkezelő csak alkalmi jelleggel kínál 
termékeket és szolgáltatásokat ezen 
érintetteknek. A képviselő az adatkezelő 
nevében jár el, és megkeresheti az illetékes
felügyelő hatóság.

Or. en

Módosítás 528
Jan Mulder

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) Minden adatkezelő vagy -feldolgozó 
köteles a felügyelő hatósággal 
együttműködni. Az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell az adatfeldolgozási 
tevékenységeket, amennyiben a 33. cikk 
(2) bekezdésében említett valamelyik 
adatfeldolgozási tevékenységet hajtja 
végre; az adatkezelőnek vagy -
feldolgozónak a dokumentációt az 
adatvédelmi hatóság kérésére
hozzáférhetővé kell tennie az 
adatfeldolgozási műveletek esetleges 
ellenőrzése céljából.

Or. en
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Indokolás

Az adatkezelő vagy -feldolgozó feladata, hogy szükség esetén információval lássa el az 
adatvédelmi hatóságot. E rendeletnek nem szabad túl szigorúnak lennie, és minden 
adatfeldolgozási műveletről dokumentációt kérnie.  Szükség esetén a dokumentáció 
hozzáférhetővé tételéért az adatkezelő vagy -feldolgozó felelős.

Módosítás 529
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(65) Az adatkezelőnek az e rendelettel való 
összhang igazolása érdekében 
dokumentálnia kell az olyan
adatfeldolgozási tevékenységeket, amelyek 
kockázatértékelést követően magas 
kockázatot jelentenek az érintettek 
alapvető jogaira, különösen a 
magánélethez való jogra nézve. Minden 
adatkezelő köteles a felügyelő hatósággal 
együttműködni és az említett 
dokumentációt – kérésre – hozzáférhetővé 
tenni az adatfeldolgozási műveletek 
esetleges ellenőrzése céljából. Minden 
adatfeldolgozónak át kell adnia az 
adatkezelő részére az összes olyan 
információt, amire őket e rendelet 
kötelezi.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 28. cikkre vonatkozó módosításokkal. A rendelet 
megszünteti a 95/46 irányelv adminisztratív terheit, mint például az adatkezelési 
tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettséget a felügyelő hatóságnak. Költséges 
megfelelési terhekkel helyettesíti őket azonban. Az ilyen megfelelési terhek csak a magas 
kockázatú adatfeldolgozás esetében igazolhatók. A 95/46 irányelvhez hasonlóan a rendelet 
esetében is biztosítani kell mentességeket az ilyen terhek alól. A szervezetek mérete azonban 
nem jó kritérium ilyen mentességekhez. A mentességeknek kockázatalapúaknak kell lenniük. 
Az adatfeldolgozóknak csak származékos kötelezettségük lehet az adatfeldolgozás 
dokumentálása vonatkozásában. Ezért át kell adniuk az összes olyan információt, amire őket e 
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rendelet kötelezi.

Módosítás 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 531
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Gál Kinga, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 533
Sógor Csaba

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 
megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
vagy -feldolgozónak értékelnie kell az 
adatfeldolgozás természetéből fakadó 
kockázatokat, és meg kell tennie az e 
kockázatok csökkentésére alkalmas 
intézkedéseket. Ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
megfelelő szintű biztonságot, a védendő 
személyes adatok jellegével és a belőlük 
fakadó kockázatokkal kapcsolatban 
figyelembe véve a technika állását és 
alkalmazásuk költségeit. Az 

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

adatfeldolgozás biztonságát biztosító 
technikai szabványok és szervezeti 
intézkedések kialakítása során elő kell 
mozdítani a technológiai semlegességet, az 
átjárhatóságot és az innovációt, valamint 
adott esetben ebben való együttműködésre 
kell ösztönözni a harmadik országokat.

Or. hu

Módosítás 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(66) A biztonság fenntartása és a jelen 
rendelettel ellentétes adatfeldolgozás 
megelőzése érdekében az adatkezelőnek 
értékelnie kell az adatfeldolgozás 
természetéből fakadó kockázatokat, és meg 
kell tennie az e kockázatok csökkentésére 
alkalmas intézkedéseket. Ezeknek az 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
megfelelő szintű biztonságot, a védendő 
személyes adatok jellegével és a belőlük 
fakadó kockázatokkal kapcsolatban 
figyelembe véve a technika állását és 
alkalmazásuk költségeit.

Or. en

Módosítás 536
Jan Mulder

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 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
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személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az ilyen 
adatsértésrõl 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 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért az ilyen adatsértésrõl 
való tudomásszerzést követően
haladéktalanul értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ennek felelőssége az 
adatkezelőt terheli. 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 megfelelő intézkedések 
hosszabb időtartamot indokolhatnak.

Or. en

Indokolás

Az adatkezelők nem szükségszerűen értesülnek az adatok megsértéséről egy bizonyos időn 
belül. Fontos, hogy az adatvédelmi hatóságot haladéktalanul értesítsék, és hogy az 
adatfeldolgozó vagy -kezelő be tudja mutatni, mit tett az adatok megsértésének felfedezése 
után.
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Módosítás 537
Axel Voss

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 
adatsértésrõl 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 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért az ilyen adatsértésrõl 
való tudomásszerzést követően
haladéktalanul értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez ésszerű időtartamon belül 
nem tehető meg, az értesítéshez csatolni 
kell a késedelem indokainak ismertetését.
A szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell 
azokat az egyéneket, akiknek személyes 
adatait a jogsértés hátrányosan 
befolyásolhatja. Az érintett személyes 
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 
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értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 538
Dimitrios Droutsas

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, 

(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 
72 órán belül értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. Ha ez 72 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, 
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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.

valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

Or. en

Módosítás 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért haladéktalanul, 
amennyiben lehetséges, az érintett 
személyes adatait vagy magánéletét 
hátrányosan befolyásoló adatsértésről való 
tudomásszerzést követő 72 órán belül 
értesítenie kell a felügyelő hatóságot. Ha 
72 órán belül nem lehetséges ilyen 
értesítés, az értesítéshez csatolni kell a 
késedelem indokainak ismertetését. A 
szükséges óvintézkedések lehetővé tétele 
érdekében haladéktalanul értesíteni kell a 
jogsértésről azokat az egyéneket, akiknek 
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adatait vagy magánéletét hátrányosan 
befolyásolónak tekintendő a jogsértés, ha 
például személyazonosság-lopáshoz, 
személyazonossággal való visszaéléshez, 
fizikai károkozáshoz, súlyos sértéshez vagy 
hírnévrontáshoz vezet. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a személyes adatokat 
érintő jogsértés jellegének leírását, 
valamint az érintett egyénnek szóló, a 
lehetséges hátrányos hatások enyhítését 
célzó ajánlásokat. Az érintetteknek szóló 
tájékoztatást az ésszerűség keretei között a 
lehető leghamarabb meg kell tenni, 
szorosan együttműködve a felügyelő 
hatósággal, és az az által vagy más 
releváns hatóságok (például bűnüldöző 
hatóságok) által nyújtott iránymutatást 
betartva. Például ha annak a lehetősége, 
hogy az érintettek enyhíthetik a kár 
közvetlen veszélyét, az érintettek sürgős 
értesítését igényelné, míg az adatsértés 
folytatásával vagy hasonló adatsértés 
elkövetésével szemben alkalmazott 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

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

Or. pl

Módosítás 540
Sógor Csaba

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 

(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 
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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 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.

az adatkezelő székhelyét képező országban 
érvényes egy munkanapon belül 
értesítenie kell a felügyelő hatóságot. Ha ez 
egy munkanapon 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 megfelelő intézkedések 
hosszabb időtartamot indokolhatnak.

Or. hu

Indokolás

Ha órákhoz van kötve, adott esetekben a kivitelezés és a rendelkezés betartása nehézkes lenne.
A 72 óra pedig túl sok, adott esetben három munkanapot is jelenthet. Az egy munkanap 
viszont megfelelő határidőt szab az azonnali intézkedésre.

Módosítás 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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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 
megfelelő intézkedések hosszabb 

(67) A személyes adatok megsértése – ha 
nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat – a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve – az érintett egyén számára. Az 
adatkezelőnek ezért az ilyen adatsértésről 
való tudomásszerzést követően
haladéktalanul értesítenie kell a felügyelő 
hatóságot. 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 
megfelelő intézkedések hosszabb 
időtartamot indokolhatnak.
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időtartamot indokolhatnak.

Or. en

Módosítás 542
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(70) A 95/46/EK irányelv általános 
jelleggel előírta, hogy értesíteni kell a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
feldolgozásáról. Ez a kötelezettség 
igazgatási és költségvetési terhekkel jár, 
azonban nem minden esetben járul hozzá a 
személyes adatok védelmének javításához. 
Ezért az ilyen megkülönböztetés nélküli 
általános értesítési kötelezettséget meg kell 
szüntetni.

Or. en

Indokolás

Ahogy a (70) preambulumbekezdés jogosan megjegyzi, hogy a felügyeleti hatóságok 
értesítésének általános kötelezettsége a személyes adatok feldolgozásáról igazgatási és 
pénzügyi terhekkel jár, ezért ezt nem szabad hasonló kötelezettséggel felváltani. Az 
adatkezelők inkább vegyenek részt konzultációkon, és készítsenek részletes 
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hatástanulmányokat, amelyeket csak a felügyelő hatóságok kérésére kell bemutatniuk.

Módosítás 543
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 544
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(70) A 95/46/EK irányelv általános 
jelleggel előírta, hogy értesíteni kell a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok 
feldolgozásáról, ami lehetővé teszi a 
tagállamok részére, hogy mentességet 
adjanak e kötelesség alól olyan 
feldolgozási tevékenységek esetében, 
amelyek valószínűleg nem jelentettek 
kockázatot az érintettek számára. Ez a 
kötelezettség igazgatási és költségvetési 
terhekkel jár, és nem minden esetben járul 
hozzá a személyes adatok védelmének 
javításához. Ezért az ilyen 
megkülönböztetés nélküli általános 
értesítési kötelezettséget meg kell 
szüntetni, és olyan hatékony eljárásokkal 
és mechanizmusokkal kell felváltani, 
amelyek inkább az érintettek alapvető 
jogait és szabadságait jellegüknél, 
alkalmazási területüknél és céljuknál fogva 
valószínűsíthetően erősen veszélyeztető 
feldolgozási műveletekre összpontosítanak. 
Ilyen esetekben az adatkezelőnek a 
magánélet védelmére vonatkozó 
hatásvizsgálatot kell végeznie az 
adatfeldolgozás előtt, amelynek 
kifejezetten tartalmaznia kell a személyes 
adatok védelmét biztosító tervezett 
intézkedéseket, biztosítékokat és 
mechanizmusokat, valamint az e 
rendelettel való összhang bizonyítását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 33. cikkre vonatkozó módosítással és a javasolt 
kockázatalapú megközelítéssel. Emellett hivatkozás történik a 95/46/EK irányelv18. cikke 
értelmében létező, az alacsony kockázatú feldolgozás értesítési kötelezettsége alóli mentesség 
lehetőségére is. A Bizottság javaslata nem tartalmazott ilyen mentességet. A javasolt 
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kockázatalapú megközelítés, különösen a 28. és a 33. cikkekre vonatkozó módosítások újra 
beleveszik ezt a mentességet.

Módosítás 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(70) A 95/46/EK irányelv általános 
jelleggel előírta, hogy értesíteni kell a 
felügyelő hatóságot a személyes adatok
feldolgozásáról. Ez a kötelezettség 
igazgatási és költségvetési terhekkel jár, 
azonban nem minden esetben járul hozzá a 
személyes adatok védelmének javításához. 
Ezért az ilyen megkülönböztetés nélküli 
általános értesítési kötelezettséget meg kell 
szüntetni.

Or. en

Módosítás 546
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Ez különösen vonatkozik azokra az 
újonnan létrehozott nagyméretű 
személyesadat-nyilvántartó rendszerekre, 
amelyek jelentős mennyiségű személyes 
adat regionális, nemzeti vagy 
szupranacionális szintű feldolgozását 
hivatottak biztosítani, és amelyek jelentős 
számú érintettre gyakorolhatnak hatást.

törölve

Or. en

Módosítás 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Ez különösen vonatkozik azokra az 
újonnan létrehozott nagyméretű 
személyesadat-nyilvántartó rendszerekre, 
amelyek jelentős mennyiségű személyes 
adat regionális, nemzeti vagy 
szupranacionális szintű feldolgozását 
hivatottak biztosítani, és amelyek jelentős 
számú érintettre gyakorolhatnak hatást.

törölve

Or. en

Módosítás 548
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71a) Az adatkezelőknek az adatkezelés 
teljes időtartama alatt a személyes adatok 
védelmére kell koncentrálniuk, az 
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adatgyűjtéstől kezdve az 
adatfeldolgozáson át az adatok törléséig, 
már a kezdeteknél beruházva egy 
egységességi mechanizmussal felügyelt 
fenntartható adatgazdálkodási rendszerbe.

Or. en

Módosítás 549
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
71 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71b) Minden adatkezelőnek el kell 
végeznie először az adatfeldolgozási 
műveletek kockázatelemzését, elemezve 
azok jellege, alkalmazási területe vagy 
céljai által az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve felmerülő különleges 
kockázatokat, és értékelve, hogy e rendelet 
mely kötelezettségeit kell teljesíteniük. A 
kockázatelemzést frissíteni kell, amikor 
bármelyik említett kritérium megváltozik, 
és dokumentálni kell, ha az eredmény 
nem teszi szükségessé adatvédelmi 
hatásvizsgálat elvégzését.

Or. en

Módosítás 550
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
71 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71c) A hatásvizsgálat bármely 
fenntartható adatvédelmi rendszer 
legfontosabb alapja, amely biztosítja, hogy 
a vállalatok a kezdetektől fogva ismerik 



AM\926396HU.doc 147/180 PE504.340v01-00

HU

adatfeldolgozási műveleteik összes 
lehetséges következményeit. Alapos 
hatásvizsgálatok esetében lényegesen 
korlátozottabb az adatokat vagy a 
magánéletet sértő műveletek
valószínűsége. Az adatvédelmi 
hatásvizsgálatoknak így a személyes 
adatok kezelésének teljes időtartamára ki 
kell terjedniük, az adatgyűjtéstől kezdve az 
adatfeldolgozáson át az adatok törléséig, 
részletesen leírva a tervezett 
adatfeldolgozási műveleteket, az érintettek 
jogaira és szabadságaira vonatkozó 
kockázatokat, a kockázatok kezelésére 
tervezett intézkedéseket, a rendelettel való 
összhang igazolását szolgáló 
biztosítékokat, biztonsági intézkedéseket 
és mechanizmusokat.

Or. en

Módosítás 551
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Bizonyos körülmények között 
ésszerűnek és gazdaságosnak bizonyulhat 
az adatvédelmi hatásvizsgálat nem 
egyetlen projekt tekintetében történő 
lefolytatása, például amennyiben a 
hatóságok vagy állami szervek közös 
alkalmazást vagy adatfeldolgozási felületet 
kívánnak létrehozni, vagy ha több 
adatkezelő közös alkalmazást vagy 
feldolgozási környezetet kíván bevezetni 
valamely ipari ágazat vagy terület, illetve 
egy széles körben használt horizontális 
tevékenység tekintetében.

(72) Bizonyos körülmények között 
szükségesnek bizonyulhat az adatvédelmi 
hatásvizsgálat nem egyetlen projekt 
tekintetében történő lefolytatása, például 
amennyiben a hatóságok vagy állami 
szervek közös alkalmazást vagy 
adatfeldolgozási felületet kívánnak 
létrehozni, vagy ha több adatkezelő közös 
alkalmazást vagy feldolgozási környezetet 
kíván bevezetni valamely ipari ágazat vagy 
terület, illetve egy széles körben használt 
horizontális tevékenység tekintetében.

Or. en
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Módosítás 552
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 
kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyelő hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel, és javaslatokat 
készíteni e helyzet orvoslására. Ezt a 
konzultációt egyaránt el kell végezni a 
nemzeti parlament intézkedésének 
előkészítése, vagy valamely, az 
adatfeldolgozás jellegét meghatározó és a 
megfelelő biztosítékokat megállapító 
jogalkotási rendelkezésen alapuló 
intézkedés előkészítése során.

törölve

Or. en

Módosítás 553
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelenthetnek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 



AM\926396HU.doc 149/180 PE504.340v01-00

HU

kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyelő hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel, és javaslatokat 
készíteni e helyzet orvoslására. Ezt a 
konzultációt egyaránt el kell végezni a 
nemzeti parlament intézkedésének 
előkészítése, vagy valamely, az 
adatfeldolgozás jellegét meghatározó és a 
megfelelő biztosítékokat megállapító 
jogalkotási rendelkezésen alapuló 
intézkedés előkészítése során.

kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyelő hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel, és javaslatokat 
készíteni e helyzet orvoslására. Ezt a 
konzultációt egyaránt el kell végezni a 
nemzeti parlament intézkedésének 
előkészítése, vagy valamely, az 
adatfeldolgozás jellegét meghatározó és a 
megfelelő biztosítékokat megállapító 
jogalkotási rendelkezésen alapuló 
intézkedés előkészítése során.

Or. en

Módosítás 554
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 
kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyelő hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel, és javaslatokat 
készíteni e helyzet orvoslására. Ezt a 
konzultációt egyaránt el kell végezni a 
nemzeti parlament intézkedésének 
előkészítése, vagy valamely, az 
adatfeldolgozás jellegét meghatározó és a 
megfelelő biztosítékokat megállapító 
jogalkotási rendelkezésen alapuló 

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 
kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, az 
adatkezelőnek dokumentálnia kell az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot, és kérésre 
elérhetővé kell tennie azt a felügyelő
hatóság részére. A felügyelő hatósággal
egyaránt konzultálni kell a nemzeti 
parlament intézkedésének előkészítése, 
vagy valamely, az adatfeldolgozás jellegét 
meghatározó és a megfelelő biztosítékokat 
megállapító jogalkotási rendelkezésen 
alapuló intézkedés előkészítése során.
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intézkedés előkészítése során.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 34. cikkre vonatkozó módosításokkal.

Módosítás 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 
kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyelő hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel, és javaslatokat 
készíteni e helyzet orvoslására. Ezt a 
konzultációt egyaránt el kell végezni a 
nemzeti parlament intézkedésének 
előkészítése, vagy valamely, az 
adatfeldolgozás jellegét meghatározó és a 
megfelelő biztosítékokat megállapító 
jogalkotási rendelkezésen alapuló 
intézkedés előkészítése során.

(74) Amennyiben egy adatvédelmi 
hatásvizsgálat azt jelzi, hogy az 
adatfeldolgozó műveletek valószínűleg 
magas szintű, különleges kockázatot 
jelentenek az érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, mint például 
kizárhatják az egyéneket a jogaik 
gyakorlásából vagy különleges új 
technológiákat alkalmaznak, a műveletek 
megkezdése előtt konzultálni kell a 
felügyeleti hatósággal arról a kockázatos 
feldolgozásról, amely esetlegesen nem áll 
összhangban e rendelettel.

Or. en

Indokolás

A felügyeleti hatóságok és az adatkezelők és -feldolgozók között konzultációt kell folytatni, 
amennyiben arra utaló jelek vannak, hogy az adatfeldolgozó műveletek magas szintű, 
különleges kockázatot jelentenek az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, illetve a 
kockázatos feldolgozás esetlegesen nem áll összhangban e rendelettel.
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Módosítás 556
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) A hatásvizsgálatok csak akkor 
lesznek eredményesek, ha a vállalkozások 
biztosítják, hogy teljesítik az azokban leírt 
ígéreteket. Az adatkezelőknek ezért 
időszakos adatvédelmi 
megfelelőségvizsgálatokat kell 
lefolytatniuk, amelyek igazolják, hogy az 
érvényes adatfeldolgozási mechanizmusok 
összhangban vannak az adatvédelmi 
hatásvizsgálatban lefektetett 
biztosítékokkal.  Emellett azt is 
demonstrálniuk kell, hogy az adatkezelő 
képes megfelelni az érintettek önálló 
választásainak. Továbbá amennyiben a 
vizsgálat megfelelőségi ellentmondásokat
talál, ki kell azokat emelnie, és 
ajánlásokat kell megfogalmaznia a teljes 
mértékű megfelelés elérésének módjára.

Or. en

Módosítás 557
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) Az adatvédelmi szervezet vagy az 
adatvédelmi tisztviselő felügyeli a 
személyes adatoknak az adatkezelő és -
feldolgozó általi feldolgozását, hogy 
tanáccsal lássa el őket az e rendeletnek 
való megfelelésről; a tisztviselőnek így 
segítenie kell annak biztosításában, hogy 
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az érintettek jogait és szabadságait ne 
befolyásolják hátrányosan az 
adatfeldolgozási műveletek.

Or. en

Módosítás 558
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
74 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74b) Az adatvédelmi szervezetek vagy az 
adatvédelmi tisztviselők függetlenül 
járnak el, ami azt jelenti, hogy az 
adatvédelemre kijelölt hatósági 
funkciójuk gyakorlása vonatkozásában 
sehonnan nem kapnak utasításokat. Az 
adatvédelmi szervezet vagy az adatvédelmi 
tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy -
feldolgozó vezetésének tesz jelentést.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés a 36. cikk (2) bekezdésére utal.

Módosítás 559
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást vállalkozás
végzi és a feldolgozás évente 500-nál több 
érintettre vonatkozik, vagy amennyiben fő 
tevékenységei között szerepel olyan 
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feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

Or. en

Módosítás 560
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek vagy egy 
szakemberekből álló csoportnak kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem. A végső 
felelősség azonban a szervezet vezetéséé.

Or. en

Módosítás 561
Wim van de Camp
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Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
feldolgozást olyan vállalkozás végzi, 
amely a feldolgozás alatt álló szervezet fő 
tevékenységeihez kapcsolódik, és amely 
magas szintű kockázatot jelent az 
érintettek jogaira és szabadságaira, 
különösen a magánélethez való jogukra 
nézve, mint például az érintettek
rendszeres és rendszerszerű nyomon 
követése, az ilyen kockázatok 
csökkentésére tett intézkedésekre való 
tekintet nélkül, az adatkezelőt az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie.  Az ilyen adatvédelmi 
tisztviselők függetlenül látják el 
kötelezettségeiket és feladataikat, akár az 
adatkezelő alkalmazásában állnak, akár 
nem. Bármilyen más esetben ilyen személy 
kinevezése opcionális.  Az adatvédelmi 
tisztviselőt szakmai képesítés és 
elsősorban az adatvédelmi jog és 
gyakorlat szakértői szintű ismerete, 
valamint a feladatai ellátására való 
alkalmasság alapján kell kijelölni. A 
szakértői ismeretek szükséges szintjét 
kifejezetten az adatkezelő által végzett 
adatfeldolgozás, valamint az általa 
feldolgozott személyes adatok tekintetében 
megkövetelt védelem határozza meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 35. cikkre vonatkozó módosításokkal.

Módosítás 562
Dimitrios Droutsas
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Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, illetve ha a
feldolgozás évente 500-nál több érintettre 
vonatkozik, vagy amennyiben fő 
tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel érzékeny 
adatok feldolgozása, vagy olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Annak megállapítása során, 
hogy jelentős számú érintettre 
vonatkozóan dolgoznak-e fel adatokat, 
nem kell figyelembe venni azokat az 
archivált adatokat, amelyeket oly módon 
korlátoznak, hogy azokra nem vonatkozik 
az adatokhoz való rendes hozzáférés, 
amelyek nem képezik az adatkezelő által 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
tárgyát, és amelyeket már nem lehet 
módosítani. Az ilyen adatvédelmi 
tisztviselők függetlenül látják el 
kötelezettségeiket és feladataikat, akár az 
adatkezelő alkalmazásában állnak, akár 
nem, és függetlenül attól, hogy ezt a 
feladatot teljes munkaidőben végzik-e.

Or. en

Módosítás 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés



PE504.340v01-00 156/180 AM\926396HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
feldolgozást olyan vállalkozás végzi, 
amelynek több mint 50 alkalmazottja van, 
vagy amely több mint 250 fő személyes 
adatait dolgozza fel, vagy amennyiben fő 
tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem. Az 
adatvédelmi tisztviselők függetlenségének 
biztosítása érdekében feladatuk teljesítése 
során különleges védelmet kell kapniuk az 
elbocsátás és a megkülönböztetés ellen, a 
munkavállalók képviselőit megillető 
nemzeti rendelkezésekhez hasonlóan.  
Kinevezésük előtt meg kell szerezniük a 
vállalkozás munkavállalói képviselőinek 
egyetértését. Emellett az adatvédelmi 
tisztviselőknek lehetőséget kell biztosítani 
továbbképzésekre és munkahelyi 
képzésekre az adatkezelő vagy a 
szerződéses adatfeldolgozó költségén.

Or. de

Módosítás 564
Sógor Csaba

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
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magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, illetve ha a 
feldolgozás évente 249-nél több érintettre 
vonatkozik, vagy amennyiben fő 
tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Annak megállapítása során, 
hogy jelentős számú érintettre 
vonatkozóan dolgoznak-e fel adatokat, 
nem kell figyelembe venni azokat az 
archivált adatokat, amelyeket oly módon 
korlátoznak, hogy azokra nem vonatkozik 
az adatokhoz való rendes hozzáférés, 
amelyek nem képezik az adatkezelő által 
végzett adatfeldolgozási műveletek 
tárgyát, és amelyeket már nem lehet 
módosítani. Az ilyen adatvédelmi 
tisztviselők függetlenül látják el 
kötelezettségeiket és feladataikat, akár az 
adatkezelő alkalmazásában állnak, akár 
nem, és függetlenül attól, hogy ezt a 
feladatot teljes munkaidőben végzik-e. Az 
adatvédelmi tisztviselővel különösen a 
személyes adatok automatizált 
feldolgozására szolgáló rendszerek 
megtervezését, beszerzését, fejlesztését és 
telepítését megelőzően kell konzultálni a 
beépített és az alapértelmezett adatvédelmi 
elvek biztosítása érdekében.

Or. hu

Indokolás

A nagyvállalkozás meghatározása a 249 főnél nagyobb alkalmazottszámot feltételezi. Ezért 
500-ban meghatározni az egyéb eseteket túl magas érték. Az összhang értelmében a 249 
személy fölötti adatfeldolgozása a mérvadó.

Módosítás 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást vállalkozás
végzi, vagy amennyiben fő tevékenységei 
között a vállalkozás méretétől függetlenül 
szerepel olyan feldolgozási művelet, amely 
rendszeres és rendszerszerű nyomon 
követést igényel, az adatkezelőt vagy -
feldolgozót az e rendelettel való belső 
összhang nyomon követése során egy 
személynek kell segítenie. Az ilyen 
adatvédelmi tisztviselők függetlenül látják 
el kötelezettségeiket és feladataikat, akár 
az adatkezelő alkalmazásában állnak, akár 
nem. Az adatvédelmi tisztviselők 
függetlenségének védelme érdekében 
feladatuk teljesítése során különleges 
védelmet kell kapniuk az elbocsátás és a 
megkülönböztetés ellen, a szakszervezetek 
és a munkavállalók képviselőit a nemzeti 
jog és gyakorlat szerint megillető 
rendelkezésekhez hasonlóan.  Az 
adatvédelmi tisztviselők kinevezése előtt 
meg kell szerezni a munkavállalói 
képviselet egyetértését

Or. en

Módosítás 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 

(75) Amennyiben a feldolgozásra a 
közszférában kerül sor, vagy amennyiben a 
magánszférában a feldolgozást 
nagyvállalkozás végzi, vagy amennyiben 
fő tevékenységei között a vállalkozás 
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méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek kell 
segítenie. Az ilyen adatvédelmi tisztviselők 
függetlenül látják el kötelezettségeiket és 
feladataikat, akár az adatkezelő 
alkalmazásában állnak, akár nem.

méretétől függetlenül szerepel olyan 
feldolgozási művelet, amely rendszeres és 
rendszerszerű nyomon követést igényel, az 
adatkezelőt vagy -feldolgozót az e 
rendelettel való belső összhang nyomon 
követése során egy személynek vagy egy 
szervezetnek kell segítenie. Az ilyen 
adatvédelmi tisztviselők vagy adatvédelmi 
szervezetek függetlenül látják el 
kötelezettségeiket és feladataikat.

Or. en

Módosítás 567
Sógor Csaba

Rendeletre irányuló javaslat
75 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75a) Az adatvédelmi tisztviselőnek 
legalább a következő képesítésekkel kell 
rendelkeznie: az adatvédelmi jog anyagi 
részének és alkalmazásának – többek 
között a technikai és szervezeti 
intézkedéseknek és eljárásoknak – a 
mélyreható ismerete; a beépített és az 
alapértelmezett adatvédelemre és az 
adatbiztonságra vonatkozó technikai 
követelményekben való jártasság; 
ágazatspecifikus ismeretek az adatkezelő 
vagy -feldolgozó méretének és a 
feldolgozandó adatok érzékenységének 
megfelelően; ellenőrzések, konzultációk, 
dokumentálás és naplófájl-elemzés 
elvégzésére irányuló képesség; valamint a 
munkavállalói képviselet szerep- és 
hatésköreinek pontos ismerete. Az 
adatkezelőnek lehetővé kell tennie az 
adatvédelmi tisztviselő számára, hogy 
továbbképzési programokban vegyen részt 
a feladatainak ellátásához szükséges 
különleges ismeretek fenntartása céljából.

Or. hu
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Indokolás

Az együttműködési készség nem megfelelő módon mérhető és inkább általános munkahelyi 
kötelezettség kérdése. A munkavállalói képviselet hatáskörének ismerete azonban 
kulcsfontosságú az adatfeldolzosással kapcsolatos kérdésekben is.

Módosítás 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
75 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75a) Amikor az adatkezelő tisztviselő az 
adatkezelő vagy -feldolgozó 
alkalmazásában áll, függetlenségének 
biztosítása érdekében feladata teljesítése 
során különleges védelmet kell kapnia az 
elbocsátás és a megkülönböztetés ellen, a 
munkavállalók képviselőit a nemzeti jog 
és gyakorlat szerint megillető 
rendelkezésekkel összhangban. 
Kinevezése előtt meg kell szerezni a 
munkavállalói képviselet egyetértését. Az 
adatvédelmi tisztviselőnek lehetőséget kell 
biztosítani a tevékenységükkel kapcsolatos 
rendszeres képzésre a rendes munkaidőn 
belül, fizetése csökkenése nélkül. A képzés 
árát a munkaadónak kell állnia.

Or. en

Módosítás 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) A szövetségeket vagy az adatkezelők 
kategóriáit képviselő más szerveket 
ösztönözni kell eljárási szabályzat 

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

munkavállalói képviselői által is 
elfogadott eljárási szabályzat létrehozására 
e rendelet keretein belül annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék e rendelet hatékony 
alkalmazását, figyelembe véve a 
meghatározott ágazatokban végzett 
feldolgozás sajátos jellegzetességeit.

Or. de

Módosítás 570
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(77) Az átláthatóság és az e rendelettel való 
összhang elősegítése érdekében a felügyelő 
hatóságoknak egységes adatvédelmi jelzőt, 
ún. „európai adatvédelmi címkét” kell 
adományozniuk az e rendeletet 
megfelelően alkalmazó adatkezelőknek és 
-feldolgozóknak. Az adatkezelők 
tanúsítása során a felügyelő 
hatóságoknak ugyanazokat a 
szempontokat kell alkalmazniuk, de 
szabadon dönthetnek a tanúsításért kért 
díjról. Az európai adatvédelmi címkének 
bizalmat kell kialakítania az érintettek 
körében, és jogbiztonságot kell adnia az 
adatkezelőknek, ugyanakkor exportálnia 
is kell az európai adatvédelmi 
szabványokat azáltal, hogy a nem európai 
vállalatok is megszerezhetik a tanúsítást, 
megkönnyítve ezzel az európai piacokra 
való bejutásukat.

Or. en

Módosítás 571
Jan Mulder
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Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 572
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(77) Az átláthatóság és az e rendelettel való 
összhang elősegítése érdekében ösztönözni 
kell olyan tanúsítási mechanizmusok, 
adatvédelmi címkék és jelzők létrehozását, 
amelyek lehetővé teszik az érintetteknek az 
adott termékek és szolgáltatások 
adatvédelmi szintjének gyors felmérését. A 
tanúsítási folyamat után a tanúsított 
vállalkozások arról kapnak így igazolást, 
hogy elegendő adatvédelmi garanciáik 
vannak, illetve hogy megfelelő technikai 
biztonsági és szervezési intézkedést és 
folyamatot hoztak létre e rendelet
követelményeit illetően az érintett jogai 
védelmének biztosítására.

Or. en

Módosítás 573
Dimitrios Droutsas
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Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(77) Az átláthatóság és az e rendelettel való 
összhang elősegítése érdekében a felügyelő 
hatóságoknak egységes adatvédelmi jelzőt, 
ún. „európai adatvédelmi címkét” kell 
adományozniuk az e rendeletet 
megfelelően alkalmazó adatkezelőknek és 
-feldolgozóknak. Az adatkezelők 
tanúsítása során a felügyelő 
hatóságoknak ugyanazokat a 
szempontokat kell alkalmazniuk; a 
tanúsításért ugyanakkora díjat kell kérni 
minden tagállamban, amelyet az Európai 
Adatvédelmi Testület dolgoz ki. Az 
európai adatvédelmi címkének bizalmat 
kell kialakítania az érintettek körében, és 
jogbiztonságot kell adnia az 
adatkezelőknek, ugyanakkor exportálnia 
is kell az európai adatvédelmi 
szabványokat azáltal, hogy a nem európai 
vállalatok is megszerezhetik a tanúsítást, 
megkönnyítve ezzel az európai piacokra 
való bejutásukat.

Or. en

Módosítás 574
Nathalie Griesbeck

Rendeletre irányuló javaslat
77 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77a) Az egészségügyi adatok tárolására 
vonatkozó tanúsítványok hatékonyabb 
kölcsönös elismerése és egy európai 
tanúsítási mechanizmus létrehozása 
céljából az Európai Adatvédelmi 
Testületnek a nemzeti felügyelő 
hatóságokkal közösen iránymutatásokat 
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és ajánlásokat kell megfogalmaznia az 
egészségügyi adatok tárolásának nemzeti 
tanúsítási rendszereinek harmonizálására.

Or. fr

Módosítás 575
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
78 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78a) A személyes adatok hatékony 
védelmének biztosítása érdekében e 
rendelet területi hatályának 
vonatkozásában szükséges, hogy az az 
Európából származó adatok harmadik 
országokban történő feldolgozására,
tárolására és használatára is kiterjedjen.

Or. de

Indokolás

Nem szabad megengedni, hogy az adatfeldolgozók kibúvót találhassanak a szabályok alól a 
kevésbé szigorú vagy eltérő szintű adatvédelmet előíró harmadik országokban. Az európai 
adatokra a világon mindenhol az európai adatvédelmi szabványok érvényesek; erre – egyéb 
okok mellett –  Európa versenyképessége érdekében van szükség.

Módosítás 576
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) E rendelet nem sérti az Unió és 
harmadik országok között kötött, a 
személyes adatok továbbításáról –
beleértve az érintetteknek szolgáltatott 
megfelelő biztosítékokat is – szóló 
nemzetközi megállapodásokat.

(79) E rendelet nem sérti az Unió és 
harmadik országok között kötött, a 
személyes adatok továbbításáról –
beleértve az érintetteknek szolgáltatott 
megfelelő, a polgárok alapvető jogainak 
azonos szintű védelmét szavatoló
biztosítékokat is – szóló nemzetközi 
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megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 577
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Megfelelőségi határozat hiányában az 
adatkezelő vagy -feldolgozó intézkedéseket 
hoz a védelem harmadik országban fellépő 

(83) Megfelelőségi határozat hiányában az 
adatkezelő vagy -feldolgozó intézkedéseket 
hoz a védelem harmadik országban fellépő 
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hiányosságainak ellensúlyozására, az 
érintett számára megfelelő biztosítékok 
rendelkezésre bocsátása útján. Ezek a 
megfelelő biztosítékok magukban foglalják 
a kötelező erejű vállalati szabályok, a 
Bizottság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, a felügyelő hatóság 
által elfogadott egységes adatvédelmi 
feltételek vagy a felügyelő hatóság által 
engedélyezett szerződési feltételek vagy 
olyan egyéb megfelelő és arányos 
intézkedések alkalmazását, amelyek az 
adattovábbítási művelet vagy az 
adattovábbítási műveletek csoportjának 
összes körülménye fényében igazolhatók, 
amennyiben a felügyelő hatóság 
engedélyezi.

hiányosságainak ellensúlyozására, az 
érintett számára megfelelő biztosítékok 
rendelkezésre bocsátása útján. Ezek a 
megfelelő biztosítékok magukban foglalják 
a kötelező erejű vállalati szabályok, a 
Bizottság által elfogadott egységes 
adatvédelmi feltételek, a felügyelő hatóság 
által elfogadott egységes adatvédelmi 
feltételek vagy a felügyelő hatóság által 
engedélyezett szerződési feltételek 
alkalmazását. Ezeknek a megfelelő 
biztosítékoknak garantálniuk kell az 
érintettek jogainak az Unión belülivel 
egyenértékű szintű tiszteletét, különösen 
ami a célhoz kötöttséget, illetve a 
hozzáféréshez, a javításhoz, a törléshez és 
a kártérítéshez való jogot illeti.

Or. en

Módosítás 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) Az adott vállalkozáscsoport 
alkalmazhatja a jóváhagyott kötelező erejű 
vállalati szabályokat az Unióból az 
ugyanazon vállalkozáscsoporton belüli 
szervezetekhez irányuló nemzetközi 
adattovábbítások során, amennyiben e 
vállalati szabályok a személyes adatok 
továbbítása kategóriái megfelelő 
biztosítékainak biztosítására szolgáló 
lényeges alapelveket és érvényesíthető 
jogokat tartalmaznak.

(85) Az adott vállalkozáscsoport 
alkalmazhatja a jóváhagyott kötelező erejű 
vállalati szabályokat az Unióból az 
ugyanazon vállalkozáscsoporton belüli 
szervezetekhez irányuló nemzetközi 
adattovábbítások során, amennyiben e 
vállalati szabályok a személyes adatok 
továbbítása kategóriái megfelelő 
biztosítékainak biztosítására szolgáló 
minden lényeges alapelvet és 
érvényesíthető jogot tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 581
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86) Rendelkezni kell a továbbítás 
lehetőségéről bizonyos körülmények 
esetében, ha az érintett hozzájárulását adta, 
ha a továbbítás szerződés vagy jogi igény 
érvényesítése keretében szükséges, ha a 
fontos közérdek uniós vagy tagállami 
jogban szereplő védelme megkívánja, vagy 
ha a továbbításra jogszabály alapján 

(86) Rendelkezni kell a továbbítás 
lehetőségéről bizonyos körülmények 
esetében, ha az érintett hozzájárulását adta, 
ha a továbbítás szerződés vagy jogi igény 
érvényesítése keretében szükséges, ha a 
fontos közérdek uniós vagy tagállami 
jogban szereplő védelme megkívánja, vagy 
ha a továbbításra jogszabály alapján 
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létrehozott nyilvántartásból kerül sor, és 
célja a nyilvánossággal vagy a jogos 
érdekkel rendelkező személyekkel való 
konzultáció. Ez utóbbi esetben az ilyen 
továbbítás nem vonatkozhat a 
nyilvántartásban szereplő adatok vagy 
adatkategóriák összességére, és 
amennyiben a nyilvántartás célja a jogos 
érdekkel rendelkező személyekkel való 
konzultáció, a továbbításra kizárólag e 
személyek kérelmére kerülhet sor, vagy ha 
ők a címzettek.

létrehozott nyilvántartásból kerül sor, és 
célja a nyilvánossággal vagy a jogos 
érdekkel rendelkező személyekkel való 
konzultáció. Ez utóbbi esetben az ilyen 
továbbítás nem vonatkozhat a 
nyilvántartásban szereplő adatok vagy 
adatkategóriák összességére, és 
amennyiben a nyilvántartás célja a jogos 
érdekkel rendelkező személyekkel való 
konzultáció, a továbbításra kizárólag e 
személyek kérelmére kerülhet sor, vagy ha 
ők a címzettek, teljes mértékben 
figyelembe véve az alapvető jogok és az 
érintettek érdekei közötti egyensúlyt.

Or. en

Módosítás 582
Cornelia Ernst

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, illetve a 
bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében. A személyes adatok fontos 
közérdek alapján indokolt továbbítása 
csak alkalomszerűen vehető igénybe. 
Minden egyes esetben el kell végezni az 
adattovábbítás körülményeinek gondos 
értékelését.

Or. en
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Módosítás 583
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 584
Axel Voss

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 

(87) Ezeket az eltéréseket különösen a 
fontos közérdekből szükséges 
adattovábbításokra kell alkalmazni, 
beleértve a nemzetközi megállapodások 
vagy a harmadik országokkal kötött 
egyezmények alapján létrejövő nemzetközi 
adattovábbítást, például a 
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bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében.

versenyhatóságok, adó- és vámhatóságok, 
pénzügyi felügyelő hatóságok vagy 
társadalombiztosítási ügyekért felelős 
hivatalok közötti, a sportcsalások elleni 
küzdelemért felelős hatóságok közötti,
illetve a bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében. A személyes adatok fontos 
közérdek alapján indokolt továbbítása 
csak alkalomszerűen vehető igénybe. 
Minden egyes esetben el kell végezni az 
adattovábbítás körülményeinek gondos 
értékelését.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből, hozzátéve, hogy a 45. cikk (5) bekezdésére vonatkozó 
módosítással együtt a preambulumbekezdéshez javasolt pontosítás megszüntetné a 
bizonytalanságot azokban az esetekben, amikor „fontos közérdekből szükséges 
adattovábbítás” céljából megengedett a szabályozó hatóságok közötti nemzetközi 
adattovábbítás.

Módosítás 585
Dimitrios Droutsas

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) A módosítás a magyar nyelvû 
változatot nem érinti
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Or. en

Módosítás 586
Louis Michel

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 
mérkőzések eredményeinek tiltott 
befolyásolása és a sportcsalások elleni 
küzdelemért felelős hatóságok közötti,
illetve a bűncselekmények megelőzésére, 
nyomozására, felderítésére vagy üldözésére 
hatáskörrel rendelkező hatóságok felé 
irányuló nemzetközi adattovábbítás 
esetében.

Or. en

Módosítás 587
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Az adattovábbítás összes 
körülményének mérlegelése alapján a 
gyakorinak vagy tömegesnek nem 
minősülő továbbítások is az adatkezelő 
vagy -feldolgozó jogos érdekének 
tekinthetők. A történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
esetében figyelembe kell venni a 

törölve
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társadalom tudásnövelésre irányuló jogos 
érdekét.

Or. en

Módosítás 588
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Az adattovábbítás összes 
körülményének mérlegelése alapján a 
gyakorinak vagy tömegesnek nem 
minősülő továbbítások is az adatkezelő 
vagy -feldolgozó jogos érdekének 
tekinthetők. A történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás
esetében figyelembe kell venni a 
társadalom tudásnövelésre irányuló jogos 
érdekét.

(88) Az adattovábbítás összes 
körülményének mérlegelése alapján a 
gyakorinak vagy tömegesnek nem 
minősülő továbbítások is az adatkezelő 
vagy -feldolgozó jogos érdekének 
tekinthetők. Erről lenne szó például, ha a
feldolgozás történelmi, statisztikai vagy 
tudományos kutatási célú.

Or. en

Módosítás 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Az adattovábbítás összes 
körülményének mérlegelése alapján a 
gyakorinak vagy tömegesnek nem 
minősülő továbbítások is az adatkezelő 
vagy -feldolgozó jogos érdekének 
tekinthetők. A történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
esetében figyelembe kell venni a 
társadalom tudásnövelésre irányuló jogos 
érdekét.

(88) A történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozásnak
figyelembe kell vennie a társadalom 
tudásnövelésre irányuló jogos érdekét.
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Or. en

Módosítás 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) Az adattovábbítás összes 
körülményének mérlegelése alapján a 
gyakorinak vagy tömegesnek nem 
minősülő továbbítások is az adatkezelő 
vagy -feldolgozó jogos érdekének 
tekinthetők. A történelmi, statisztikai és 
tudományos kutatási célú feldolgozás 
esetében figyelembe kell venni a 
társadalom tudásnövelésre irányuló jogos 
érdekét.

(88) Az adattovábbítás összes 
körülményének mérlegelése alapján a 
gyakorinak vagy tömegesnek nem 
minősülő továbbítások is az adatkezelő 
vagy -feldolgozó jogos érdekének 
tekinthetők. A történelmi, statisztikai és 
tudományos célú feldolgozás esetében 
figyelembe kell venni a társadalom 
tudásnövelésre irányuló jogos érdekét.

Or. en

Módosítás 591
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) Amennyiben a Bizottság nem 
határozott a harmadik országbeli védelem 
megfelelő szintjéről, az adatkezelő vagy -
feldolgozó olyan megoldásokat alkalmaz,
amely adattovábbítás esetében is biztosítja, 
hogy az érintettek hozzájussanak az Unió 
területén történő adatfeldolgozás 
tekintetében élvezett alapvető jogokhoz és 
biztosítékhoz.

(89) Amennyiben a Bizottság nem 
határozott a harmadik országbeli védelem 
megfelelő szintjéről, az adatkezelő vagy -
feldolgozó olyan megoldásokat alkalmaz, 
amely adattovábbítás esetében is biztosítja, 
hogy az érintettek hozzájussanak az Unió 
területén történő adatfeldolgozás 
tekintetében élvezett alapvető jogokhoz és 
biztosítékhoz, garantálva, hogy a 
feldolgozás nem tömeges, nem ismétlődő 
jellegű és nem szervezett.

Or. en
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Módosítás 592
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89) Amennyiben a Bizottság nem 
határozott a harmadik országbeli védelem 
megfelelő szintjéről, az adatkezelő vagy -
feldolgozó olyan megoldásokat alkalmaz, 
amely adattovábbítás esetében is biztosítja, 
hogy az érintettek hozzájussanak az Unió 
területén történő adatfeldolgozás 
tekintetében élvezett alapvető jogokhoz és 
biztosítékhoz.

(89) Amennyiben a Bizottság nem 
határozott a harmadik országbeli védelem 
megfelelő szintjéről, az adatkezelő vagy -
feldolgozó olyan megoldásokat alkalmaz, 
amely adattovábbítás esetében is jogilag 
kötelező erejű biztosítékkal biztosítja, hogy 
az érintettek hozzájussanak az Unió 
területén történő adatfeldolgozás 
tekintetében élvezett alapvető jogokhoz és 
biztosítékhoz.

Or. en

Módosítás 593
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli alkalmazása 
sértheti a nemzetközi jogot és 
akadályozhatja az egyéneknek az Unióban 
e rendelet által biztosított védelmét. Az 
adattovábbítás csak akkor engedélyezhető, 
amennyiben az e rendeletben a harmadik 
országokba történő adattovábbítás 
tekintetében meghatározott feltételek 

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli alkalmazása 
sértheti a nemzetközi jogot és 
akadályozhatja az egyéneknek az Unióban 
e rendelet által biztosított védelmét. Az 
adattovábbítás csak akkor engedélyezhető, 
amennyiben az e rendeletben a harmadik 
országokba történő adattovábbítás 
tekintetében meghatározott feltételek 
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teljesülnek. Ez többek között akkor áll 
fenn, ha a közlés olyan, az uniós jogban 
vagy azon tagállam jogában elismert 
fontos közérdekből szükséges, amelynek 
hatálya alá az adatkezelő tartozik. A 
Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kell részletesen meghatároznia a 
fontos közérdek megvalósulásának 
feltételeit.

teljesülnek. Azokban az esetekben, amikor 
az adatkezelők vagy -feldolgozók 
ellentmondásos megfelelési 
követelményekkel találják szemben 
magukat az Unió és egy harmadik ország 
joghatósága közötti különbség miatt, a 
Bizottságnak gondoskodnia kell róla, 
hogy az uniós jog mindig elsőbbséget 
élvez. A Bizottságnak iránymutatást és 
segítséget kell nyújtania az adatkezelő és  
-feldolgozó részére, és törekednie kell a 
kérdéses harmadik országgal fennálló 
joghatósági konfliktus megoldására. 

Or. en

Módosítás 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli 
alkalmazása sértheti a nemzetközi jogot és 
akadályozhatja az egyéneknek az Unióban 
e rendelet által biztosított védelmét. Az 
adattovábbítás csak akkor engedélyezhető, 
amennyiben az e rendeletben a harmadik 
országokba történő adattovábbítás 
tekintetében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Ez többek között akkor áll 
fenn, ha a közlés olyan, az uniós jogban 
vagy azon tagállam jogában elismert fontos 
közérdekből szükséges, amelynek hatálya 
alá az adatkezelő tartozik. A Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell 
részletesen meghatároznia a fontos 

(90) Néhány harmadik ország olyan 
törvényeket, rendeleteket és más 
jogalkotási eszközöket alkalmaz, amelyek 
közvetlenül szabályozzák a tagállamok 
természetes vagy jogi személyei által 
végzett adatfeldolgozási tevékenységet. E 
törvények, rendeletek és más jogalkotási 
eszközök országhatáron kívüli 
alkalmazását alapértelmezés szerint úgy 
kell tekinteni, mint amely sérti a 
nemzetközi jogot és akadályozza az 
egyéneknek az Unióban e rendelet által 
biztosított védelmét. Az adattovábbítás 
csak akkor engedélyezhető, amennyiben az 
e rendeletben a harmadik országokba 
történő adattovábbítás tekintetében 
meghatározott feltételek teljesülnek. Ez 
többek között akkor áll fenn, ha a közlés 
olyan, az uniós jogban vagy azon tagállam 
jogában elismert fontos közérdekből 
szükséges, amelynek hatálya alá az 
adatkezelő tartozik. A Bizottságnak 
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közérdek megvalósulásának feltételeit. felhatalmazáson alapuló jogi aktusban kell 
részletesen meghatároznia a fontos 
közérdek megvalósulásának feltételeit. 
Amennyiben létezik olyan jogszabály, 
amely akár elméletben engedélyezi az 
európai polgárok adataihoz való, területen 
kívüli hozzáférést, azt a jogszabályt 
önmagában, függetlenül attól, hogy 
alkalmazzák-e, kellő alapnak kell 
tekinteni ahhoz, hogy visszavonják az 
érintett ország adatvédelmi rendszere vagy 
bármely más egyenértékű kétoldalú 
megállapodás megfelelőségének 
elismerését.

Or. en

Módosítás 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyablakos ügyintézés elvét következetesen kell alkalmazni mind az Unióban, mind az 
Unión kívül letelepedett, a jogszabály hatálya alá tartozó adatkezelőkre.
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Módosítás 596
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(97) Amennyiben az adatkezelő vagy -
feldolgozó uniós szervezetének 
tevékenységével összefüggésben végzett 
adatfeldolgozásra egynél több tagállamban 
kerül sor, egyetlen felügyelő hatóság jár el 
az egész Unió területén belül az 
adatkezelőkkel vagy -feldolgozókkal 
kapcsolatos egyetlen kapcsolattartó 
pontként, és hozza meg a kapcsolódó 
határozatokat a következetes alkalmazás 
elősegítése, a jogbiztonság biztosítása, és 
az ilyen adatkezelőkre és -feldolgozókra 
háruló adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
97 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(97a) Ha egy más tagállam vállalkozása 
által elkövetett feltételezett jogsértés 
személyeket is érint (pl. fogyasztók vagy 
munkavállalók), lehetőséget kell nekik 
adni, hogy az általuk választott 
adatvédelmi hatósághoz fordulhassanak. 
Amennyiben azonos indokon alapuló 
panasz miatt már eljárás indult egy másik 
tagállamban, a másik adatvédelmi 
hatóság, ahová panasz érkezett, 
ideiglenesen felfüggesztheti az eljárást. Az 
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eljárásért felelős adatvédelmi hatóság 
koordinálja a munkáját a többi érintett 
hatósággal. Amennyiben jogi vita merül 
fel az érintett hatóságok között, az ügyet
az Európai Bíróság elé kell vinni.

Or. de

Módosítás 598
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
97 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(97a) Amennyiben az érintettek panasszal 
vagy kifogásolással élnek, mindig lehetővé 
kell tenni számukra, hogy jogorvoslati 
lehetőségeket vegyenek igénybe a 
tagállamuk felügyelő hatóságánál, amely –
ha az ügy úgy kívánja – a vezető hatóság 
által irányított, több felügyelő hatóságot is 
bevonó koordinált választ ad, ahol e vezető 
hatóság által hozott döntést minden 
érintett felügyelő hatóság végrehajtja. Az 
érintett felügyelő hatóságok között 
esetlegesen felmerülő ellentmondásokat az 
Európai Adatvédelmi Testület oldja meg.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás olyan döntéshozatali mechanizmust javasol, amelyet a felügyelő hatóságok 
minden, a tagállamok állampolgárai által benyújtott panasz esetében alkalmaznak.  Ahol 
szükséges, a választ a vezető hatóság koordinálhatja, a felmerülő ellentmondásokat az 
Európai Adatvédelmi Testület oldja meg.  Ez lehetővé teszi a rendszer gyakorlati 
végrehajtását az érintettektől érkező panaszok esetében. 

Módosítás 599
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés



AM\926396HU.doc 179/180 PE504.340v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98) Az ilyen egyablakos ügyintézést 
biztosító illetékes hatóság annak a 
tagállamnak a felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
található.

(98) Az ilyen egyablakos ügyintézést 
biztosító vezető hatóság annak a 
tagállamnak a felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelõ vagy -feldolgozó fő szervezete 
található.

Or. en

Módosítás 600
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98) Az ilyen egyablakos ügyintézést 
biztosító illetékes hatóság annak a 
tagállamnak a felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
található.

(98) Az ilyen egyablakos ügyintézést 
biztosító illetékes hatóság annak a 
tagállamnak a felügyelő hatósága, ahol az 
adatkezelő vagy -feldolgozó fő szervezete 
található. Ha bizonytalanság merül fel a fő 
szervezettel kapcsolatban, az adatkezelő 
vagy -feldolgozó fő szervezetének 
meghatározását a felügyelő hatóság 
kérésére egységességi mechanizmus 
keretében kell elvégezni. 

Or. en

Módosítás 601
Gál Kinga 

Rendeletre irányuló javaslat
99 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(99) Bár e rendelet a tagállami bíróságok 
tevékenységére is alkalmazandó, a 
felügyelő hatóságok hatásköre nem terjed 
ki a személyes adatok feldolgozására, ha a 
bíróságok igazságszolgáltatási 
feladatkörükben járnak el, ezzel biztosítva 

törölve
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a bírák függetlenségét igazságszolgáltatási 
feladataik ellátása folyamán. E kivétel 
azonban szigorúan csak a bírósági 
ügyekben ellátott valódi 
igazságszolgáltatási tevékenységekre 
korlátozódik, és nem alkalmazható azokra 
az egyéb tevékenységekre, amelyekbe a 
bírákat a nemzeti jognak megfelelően 
bevonhatják.

Or. hu


