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Összefoglaló az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. Törvény módosításáról

2018 július elsején lépett hatályba a 2017-ben már szakmai vitára bocsátott és most a Parlament által elfogadott a köznyelvben csak Info törvénynek keresztelt jogszabály módosítása.
A jogalkotók kettős célt fogalmaztak meg már a tervezetben is.
Egyrészt végrehajtási „segédletet” alkotni az EU 2016/679-es rendeletéhez (GDPR), másrészt az EU
2016/680-as számú, a bűnügyi adatkezelésekre vonatkozó irányelveihez szükséges hazai implementációját
megtenni.

A Főbb változások:


Az adatkezelőknek háromévente felül kell
vizsgálniuk az adatkezelésük jogszerűségét



Az Info tv. részletesen tárgyalja a személyes
adatokkal összefüggő jogok érvényesülését az
érintett halálát követően. 25§



Kötelező az adatkezelési nyilvántartás vezetése minden adatkezelőnek



A hatóság által megállapított fizetési kötelezettség mérséklésére nincs mód

A változással az Info tv. tárgyi hatálya az alábbi adatkezeléseket öleli majd fel:


a GDPR hatálya tartozó adatkezelések esetén az Infotörvény meghatározott rendelkezéseit
(különösen a NAIH-ra, mint felügyeleti hatóságra és az eljárásaira vonatkozó szabályok) is figyelembe kell venni, amelyek kiegészítik a GDPR-ban foglalt szabályokat. Ennek keretében kerültek pontosításra, vagy kiegészítésre az alábbi, a GDPR rendeletben nem vagy csak részben szabályozott kérdések.



3 éves szabály: Lényegi változás és újabb adminisztrációs teher az adatkezelőknek, hogy amennyiben a jogszabály nem határozza meg az adatkezelés időtartamát (számos munkaügyi személyes adat
ilyen), akkor az adatkezelőknek háromévente felül kell vizsgálniuk az adatkezelésük jogszerűségét és
ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja. 5§, (5)



A GDPR rendeletből kimaradt, de az Info tv. részletesen tárgyalja a személyes adatokkal összefüggő
jogok érvényesülését az érintett halálát követően. 25§
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Gyakorlati változások
Számos gyakorlati pontosítást és rendelkezést tartalmaz a módosított jogszabály:

Adatkezelők általános feladatairól

Adatfeldolgozókkal szemben támasztott követelményekről

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti jogviszony részletes tartalmáról. Ezt mindenki számára
különös hangsúllyal ajánljuk tanulmányozásra, mert nagyon pontos elvárásokat fogalmaz meg a jogalkotó az ilyen jellegű együttműködésekre.

„Az adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az
adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről
nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).”

Adatkezelési nyilvántartás
A korábban a GDPR rendelet szerint a 250
főnél kevesebb személyt foglalkoztatók
kaptak felmentést az adatkezelői és az
adatfeldolgozói nyilvántartás vezetési kötelezettség alól. Az Info tv. nemes egyszerűséggel az alábbi módon fogalmaz a 25/E
§-ban: „Az adatkezelő a kezelésében lévő
személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és
az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos
intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás). …és természetesen ugyanitt ezt előírja az adatfeldolgozóknak is… és a korábban megfogalmazott létszámkorlát könnyítés egyszerűen kimaradt a joganyagból.

Továbbá számos értelmező illetve kiegészítő rendelkezés került a törvénybe:








Ilyen az adattovábbítás rendszerének részletes szabályozása.
Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása.
Az adatvédelmi hatásvizsgálat
(kockázatbecslés) rendszerének részletes
ismertetése
Adatbiztonsági intézkedések
Adatvédelmi incidensek kezelése
Öröm az ürömben, hogy az Info tv. adatvédelmi tisztviselő alkalmazása kapcsán változatlanul hagyta a GDPR rendelet rendelkezéseit. GDPR 37. §

Az adatok bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú kezelése


a személyes adatok bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú kezelésére - a 2016/680/EU
irányelvvel összhangban módosított – Info törvényt kell alkalmazni,



a GDPR hatálya alá nem tartozó, de bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatkezelésnek sem minősülő adatkezelésekre a GDPR-t és az Info törvény meghatározott rendelkezéseit együttesen kell alkalmazni.
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Rossz hír a bírság mérséklésében és a hatóság lágy szívében bizakodók számára, hogy a jogszabály 63§ (8)
szerint: „A Hatóság döntésében megállapított fizetési kötelezettség mérséklésének a kötelezett kérelmére
nincs helye.” Tehát csak halasztás és részletfizetés kérelmezésére lesz lehetőség, de erre is szigorú feltételek
mellett.
Ezt követően a GDPR rendelet mellett mindenképpen szükséges az Info tv. rendelkezéseit is (újra) megismerni, hiszen számos új elemet tartalmaz a korábbiakhoz képest és egyes esetekben meglepetésekkel is
szolgál.
Aki bővebb és gyakorlat orientáltabb válaszokat szeretne olvasni, annak szíves figyelmébe ajánljuk az Adatvédelmi Hatóság (NAIH) állásfoglalásait. Túlzott elvárásokat sem téma választásban, sem mennyiségben
azonban ne fogalmazzunk meg, mert a nyári pihenő a hatóság szakmai tájékoztató munkáján is látszik, így
várhatóan az ősztől pörögnek majd fel az események, mint ahogyan a tervezett ellenőrzések és vizsgálatok
megkezdéséről Dr. Péterfalvi Attila NAIH elnök úr a médiában fogalmazott.
Kapcsolat
Bojtor Ferenc
GDPR Tanácsadó
Tel: +36 70 605 2868
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