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1. Európa adatvédelmi szabályozásának erősítése: az eddig hozott intézkedések és út a 
jövőbe

Az Európai Bizottság által 2012 januárjában javasolt új adatvédelmi szabályozás 
megvitatásában előrelépés történt az Unió intézményeiben és a tagállamokban is. Mint azt 
mind a rendelet, mind az irányelv előadói egyértelművé tették első 
munkadokumentumukban1, a reformcsomag jelentős mértékben beépíti a Parlament ajánlásait
a) átfogó megközelítés elfogadása, b) az egyén jogainak megerősítése, c) a belső piaci 
dimenzió további erősítése és az adatvédelmi szabályok jobb végrehajtásának biztosítása, d) 
valamint a globális dimenzió megerősítése vonatkozásában. Hangsúlyozni kell, hogy az 
adatvédelem jelenleg az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke alapján kötelező erejű 
alapvető jog és az EUMSZ 16. cikkével külön jogalappal rendelkezik. Ezért digitális és 
globalizált korunkban erősítenünk kell a fogyasztók és polgárok („érintettek”) védelmét.

A különböző intézményekben még mindig zajlanak a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusokkal, az adminisztratív terhekkel, az „egységességi mechanizmussal” és az ezekhez 
hasonló kérdésekkel kapcsolatos viták. A Tanács elnöksége elindította „az elnökség barátai” 
mechanizmust, hogy az előzőekhez köthető horizontális témákat megvitassa, míg a Parlament 
a LIBE és a nemzeti parlamentek bizottságainak éves találkozóján 2012. október 9-én és 10-
én szakértőket hallgat meg és eszmecserét folytat az érintett felekkel. A jelentéstervezet 
előterjesztésére a tervek szerint 2012 vége előtt kerül sor, amit egy nem túl szoros határidő –
amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy kellő időben elkészítsék módosításaikat (2013. 
február végére) –, valamint 2013 áprilisában egy irányadó szavazás követ, így a tárgyalásokat 
még az ír elnökség alatt el lehet majd kezdeni. A véleménynyilvánításra felkért bizottságok 
ennek megfelelően tervezik a munkájukat. Ebben a gyorsan változó környezetben az egységes 
jogi keret kialakításának haladéktalan szükségessége miatt e munkadokumentum előadójának, 
valamint az árnyékelőadóknak az a célja, hogy még ebben a jogalkotási ciklusban 
megállapodásra jusson a Tanáccsal a csomagról.  

A LIBE-bizottságban tartott négy véleménycserét, az érdekeltek részvételével tartott LIBE-
munkaértekezletet, valamint az árnyékelőadókkal, a véleményező bizottságokkal, a 
Bizottsággal, a Tanács elnökségével és az érdekeltekkel folytatott kiterjedt vitát követően e 
munkadokumentum előadója a következőkben ismerteti konkrétabb javaslatait és értékelését. 
Ebben a fázisban lehetetlen az összes felmerült releváns kérdésre végső választ adni. Meg 
lehet azonban fogalmazni a jelentéstervezethez útmutatóként szolgáló néhány alapelvet. Ezek 
az alapelvek a jelenlegi adatvédelmi irányelvre2 épülnek, és a Parlament 2011. július 6-i 
állásfoglalásában (Voss-jelentés) is kiemelték azokat.3 E munkadokumentum előadója a 
következő alapvetésekben szeretne konszenzusra jutni a jelentéstervezettel kapcsolatban. Ez a 
munkadokumentum az érdemi kérdésekkel foglalkozik, míg az intézményi aspektusokat a 3. 
számú munkadokumentum tartalmazza.

2. Az alapelvek megerősítése és a fogalommeghatározások pontosítása

                                               
1 PE491.322v01-00, 2012. július 6.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281, 1995.11.23., 0031–
0050. o.)
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0323., 2011. július 6.
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A „személyes adatok” és az „érintett” fogalma kulcsfontosságú, mivel ezek határozzák meg a 
rendeletben szereplő, a személyes adatok feldolgozásának különböző fajtáira vonatkozó 
biztosítékok hatókörét és eredményes alkalmazását. A rendelet tárgyi hatályának ebben az 
értelemben meg kell egyeznie a jelenlegi 95/46/EK irányelv tárgyi hatályával. Mivel az 
adatvédelmi keret valamely alapvető jog megfogalmazása, a tárgyi hatály korlátozása nem a 
jogalkotó kezében van. A rendelet különböző részei azonban ennek megfelelően 
foglalkozhatnak az egyes üzleti modelleket érintő jogos aggályokkal. 

Az adatvédelem legmagasabb szintjének megvalósítása, valamint az új üzleti modellek 
érdekében elő kell segítenünk a szolgáltatások anonim vagy álnéven történő használatát. Az 
„anonimitás” egyértelmű meghatározása szintén segíthet az adatkezelőknek abban, hogy 
tudják, mikor kerülnek kívül a rendelet alkalmazási körén. Az álnéven szereplő adatok 
használata esetében az adatkezelők kötelezettségeire könnyítéseket kell bevezetni, mivel az 
adatkezelő az álnév alapján képes egyes személyek azonosítására. 

Az adatvédelem alapköve az Európai Unió megközelítésében továbbra is a hozzájárulás 
marad. Mivel ez az adatfeldolgozás jogszerűvé tételének széles körben használt, fontos jogi 
alapja, elengedhetetlen, hogy a rendelet egyértelműen meghatározza a jelentését. Az érintettek 
közvetlen közreműködése és szabad akarata elősegíti azt, hogy tudatában legyenek annak, mi 
történik „digitális személyiségükkel”. Egyértelművé kell tenni, hogy az érintettek kívánságait 
kifejező technikai szabványok a kifejezett hozzájárulás megadásának érvényes formái1. Az 
érintettek szóló információkat könnyen érthető formátumban – például „többszintű 
adatvédelmi politika” keretében, egységes logókkal vagy ikonokkal – kell megjeleníteni2. Az 
adatkezelők ösztönzése céljából csökkenthetjük a rájuk nehezedő terhet egy egyszerű és 
felhasználóbarát hozzájárulás-igénylés alkalmazásával, amennyiben az adatvédelmi
hatásvizsgálatokat elkészítették, a rendszer esetében pedig tanúsították, hogy az megfelel a 
magánélethez való jog beépített és alapértelmezett védelmére vonatkozó alapelveknek. A 
„jelentős „egyenlőtlenség” fogalmát is tisztázni kell. Különösen azt kell egyértelműen 
meghatározni, hogy a piaci torzulások – többek között a monopóliumok vagy az 
oligopóliumok – mely esetei eredményezik az ilyen jellegű egyenlőtlenséget. Kiemelt 
figyelmet kell szentelni a gyermekek személyes adatainak feldolgozásához szükséges 
hozzájárulás megszerzésének eszközeire.

A hozzájáruláson kívül az adatfeldolgozás egyéb jogalapjait is egyértelműen meg kell 
határozni. Azokban az esetekben, amikor az adatfeldolgozás szerződés teljesítéséhez 
szükséges, a vonatkozó rendelkezést ki kell terjeszteni az érintett által igényelt szolgáltatás 
nyújtására is. A „jogos érdek” fogalmát nem szabad felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározni.

A célhoz kötöttség az adatvédelem központi eleme, mivel megvédi az érintetteket attól, hogy 
akár hatóságok, akár magánvállalatok előre nem látható módon kiterjesszék az 
adatfeldolgozást. A személyes adatokra vonatkozó célok adatgyűjtést követő megváltoztatását 
kizárólag abban az esetben lehetne engedélyezni, ha az az adatfeldolgozó jogos érdekében áll.

                                               
1 Például a World Wide Web Consortiumnál (W3C) jelenleg is fejlesztés alatt álló „Do Not Track” utasítás egy 
ilyen szabvánnyá válhat, amennyiben a hozzá kapcsolódó jogi keret megfelelő.
2 A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport, 11987/04/EN, WP 100: 10/2004 sz. vélemény az összehangoltabb 
tájékoztatási rendelkezésekről, 2004. november 25.
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A profilalkotás, azaz az egyénre vonatkozó döntéshozatal céljából az egyének igényeivel, 
viselkedésével vagy beállítottságával kapcsolatos adatok meghatározása, széles körben 
elterjedt gyakorlattá vált. A profilalkotó tevékenységekhez nyújtott tájékozott hozzájárulás 
biztosítása érdekében ezeket a tevékenységeket és a vonatkozó szabályozást is meg kell 
határozni. Útmutatásként az Európa Tanács ajánlásait 1 kell figyelembe venni. A profilalkotás 
eredményeképpen az érintettek magasabb kamatlábat vagy biztosítási díjat fizethetnek csak 
azért, mert esetükben teljesül egy olyan feltétel vagy megfelelnek egy olyan előrejelző 
modellnek, amellyel valójában nincsenek is tisztában. Fontos az, hogy a profilalkotás minden 
hátrányos következménye tekintetében létezzen emberi ellenőrzési lehetőség.

Az uniós adatvédelmi jog következetes alkalmazása szempontjából fontos a rendelet területi 
hatályának kérdése. Az előadó és az árnyékelőadók támogatják a tervezett rendelet 
alkalmazhatóságát minden olyan esetben, amikor uniós polgárokkal vagy lakosokkal 
kapcsolatos adatokat dolgoznak fel, függetlenül attól, hogy az adatkezelőnek hol van a 
székhelye. A harmadik országokba irányuló továbbítás tekintetében a megfelelőségi 
határozatra vonatkozó feltételeket tovább kell szigorítani. A nem megfelelőségi határozat 
alapján történő adattovábbítások esetében felmerül a kérdés, hogy hogyan hajtsák végre a 
magánmegállapodásokat – például a szerződéses záradékokat vagy a kötelező erejű vállalati 
szabályokat – olyan országokban, ahol nem létezik adatvédelmi jog vagy a jogrendszer 
megakadályozza a végrehajtást. A harmadik országok hatóságai vagy bíróságai által 
benyújtott, az Unióban tárolt és feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférési 
kérelmeket csak akkor lehet teljesíteni, ha ezek a kérelmek az uniós jogban is rendelkeznek 
jogalappal2. Mindez különösen a számítási felhő elterjedésével válik még fontosabbá.

3. Az egyének jogainak és a fogyasztói bizalomnak a megerősítése 

Az adatvédelem egyik alapjául mindig is az egyén adatfeldolgozóval szemben meghatározott 
különleges jogai szolgáltak. Ezeket a jogokat továbbra is biztosítani, továbbá erősíteni és 
tisztázni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek a digitális kor kihívásainak és 
jogbiztonságot nyújtsanak a fogyasztóknak és a vállalkozóknak. Másfelől azonban a 
rendelettervezetet egyszerűsíteni lehet az olyan nagyon hasonló jogok összeolvasztásával, 
amelyek gyakorlatilag egyazon érem két oldalát jelentik. Ezáltal csökkeni fog az 
adatkezelőkre nehezedő teher és az egyének számára könnyebbé válik jogaik megértése és 
gyakorlása.

Az érintetteknek nyújtott információ alapvetően a belső dokumentációval egyezik meg, 
amennyiben a többszintű adatvédelmi nyilatkozatra épülő megközelítést alkalmazzák, amely 
szerint a fogyasztónak először az adatvédelmi politika egységes vagy stilizált összefoglalóját 
mutatják meg, és a teljes dokumentációhoz külön kérelem segítségével juthatnak hozzá. 
Továbbra is meg kell tartani az adatfeldolgozás logikájáról érthető formában nyújtott 
tájékoztatáshoz való jogot, amelyet már a 95/46/EK irányelv is tartalmazott, továbbá a 

                                               
1 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2010)13. sz., 2010. november 23-i ajánlása a tagállamok 
részére az egyéneknek a profilalkotás összefüggésében a személyes adatok automatikus feldolgozásával 
kapcsolatos védelméről
2 A politikai csoportok komoly aggodalmukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a külföldi hatóságok 
hozzáférhetnek az európai banki, egészségügyi és távközlési adatokhoz, vö. a szóban feltett kérdések és a 
Viviane Reding alelnökkel és jogérvényesülésért felelős biztossal folytatott kapcsolódó vita, 2012. február 15., 
CRE 15/02/2012 – 19. 
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Parlament 2011. július 6-i állásfoglalása is kiemelt. Az érintetteknek képeseknek kell lenniük 
arra, hogy megértsék, mi történik az adataikkal, a részletes üzleti titkokat azonban meg kell 
védeni. 

Az adathordozási jog – azaz az arra való képesség, hogy valaki az adatait az egyik felületről 
egy másikra helyezze – valójában a már régóta létező adathozzáférési jog egy megfelelő 
formája. A digitális korban a polgárok – fogyasztóként is – jogosan várhatják el, hogy 
személyes adataikat egy széles körben használt, elektronikus formátumban kapják meg. Ez 
nagyobb versenyt tesz lehetővé egy olyan területen, ahol rendszeresen jelennek meg a hálózati 
hatásokra épülő természetes monopóliumok, mivel bevezeti az adatvédelemnek megfelelő, 
piacvezérelt szolgáltatások nyújtásának ösztönzését.

A törlésre, valamint a helyesbítésre való jog továbbra is fontos szerepet tölt be az érintettek 
számára, mivel egyre több olyan információt közölnek, amelynek jelentős hatásai lehetnek. A 
személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot is ennek tükrében kell értelmezni, 
mivel a digitális környezettel kapcsolatban úgy tisztázza ezeket a jogokat, hogy közben 
megtartja a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó általános mentességet. Ennek 
szerepelnie kell a szövegben. 

A további adatfeldolgozás kifogásolásának joga mindig térítésmentes. Szükség van további –
a fogyasztói csoportokra is vonatkozó – hatékony jogorvoslatra irányuló jobb lehetőségekre 
is. 

4. Az elszámoltathatóság erősítése és az adminisztratív terhek csökkentése

A személyes adatok kezelése számos üzleti lehetőséget kínál az adatkezelők és feldolgozók
számára. Mivel azonban a személyes adatok védelme alapvető jog, az adatfeldolgozás 
kötelezettségekkel jár. Ezeket a kötelezettségeket egyértelműen és érthető módon kell 
megfogalmazni, hogy a vállalatok és hatóságok, valamint az érintettek el tudják kerülni a 
jogbizonytalanságot. Ezért az adatfeldolgozók és adatkezelők feladatait és felelősségi köreit 
világosabban el kell osztani. A „közös adatkezelőkre” vonatkozó elképzelés is további 
megvitatást igényel. Pontosításra van szükség az adatfeldolgozó azzal kapcsolatos korlátairól 
is, hogy mit tehet és mit nem tehet az adatkezelő utasítása nélkül, többek között amikor 
feldolgozás céljából felvesz egy másik adatfeldolgozót.

A vállalatok és hatóságok adatvédelmi tisztviselői fontos elemét alkotják a modern 
adatvédelmi gyakorlatnak, és kötelező bevezetésük az Unióban, valamint az állásukra és 
feladataikra vonatkozó javaslatok általános támogatást élveznek.  A függetlenségükkel, 
hatásköreikkel és kötelezettségeikkel kapcsolatban azonban szükség van néhány pontosításra. 
Általános az egyetértés abban, hogy az adatvédelmi tisztviselő kötelező kinevezésére 
vonatkozó küszöbérték ne csak a vállalkozás méretétől függjön, hanem elsősorban az 
adatfeldolgozás fontosságától. Megfelelő mértékegység lehet azoknak az egyéneknek a 
száma, akiknek az adatait feldolgozzák. 

A személyes adatok megsértése esetén fennálló bejelentési kötelezettségnek és az 
adatbiztonsági rendelkezéseknek összhangban kell lenniük az elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelvvel,1 valamint az információs rendszerek elleni támadásokról szóló, 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban 
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közeljövőben elkészülő irányelvvel. 

A beépített és alapértelmezett adatvédelmet a reform alapvető újításaként üdvözlik. Ez az 
innováció biztosítja például azt, hogy egy okostelefonon futó alkalmazás csak azokhoz az 
adatokhoz férjen hozzá a telefonon, amelyek tényleg szükségesek egy adott szolgáltatás –
többek között az útvonalválasztás vagy a meteorológiai tájékoztatás – nyújtásához. A 
gyártóknak és szolgáltatóknak azonban sokkal egyértelműbb útmutatásra és erősebb 
ösztönzésre van szükségük ahhoz, hogy ezeket az elveket alkalmazzák. Az adatvédelmi 
hatásvizsgálatok esetében is pontosításra és érthetőbb iránymutatásokra van szükség. Mindkét 
megközelítés komoly szerepet szán az az adatvédelmi tisztviselőknek is.

Az eljárási szabályzatokra, valamint a tanúsításra és a címkékre vonatkozó elképzeléseket is 
összességében támogatják, azonban ezek esetében is ösztönzőkre, valamint az adatfeldolgozás 
jogszerűségének, a felelősségnek és az ezekhez kapcsolódó témaköröknek a 
következményeire vonatkozó egyértelműbb szabályokra van szükség.

                                                                                                                                                  
a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv), HL L 201., 2002.7.31., 0037–0047. o.


