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Az EU 2018. május 25-től alkalmazandó
általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
megkönnyíti a vállalkozást EU-szerte. A reform segítségével a vállalkozások – az uniós
egységes digitális piacon keresztül – teljes
mértékben kihasználhatják a digitális gazdaság előnyeit.

Egységes szabályok, egyetlen kapcsolattartó
és egységes értelmezés az egész EU-ban
Az uniós vállalkozásoknak mostanáig 28 különböző
adatvédelmi jog alkalmazásával kellett megküzdeniük. Ez a széttagoltság az új piacok felé nyitó számos vállalkozás számára költséges adminisztratív
terhekkel járt.
Az új rendelettel csökken a bürokrácia. Megszünteti
például a vállalkozások azon kötelezettségét, hogy különböző nemzeti adatvédelmi hatóságokat tájékoztassanak az általuk kezelt adatokról.
Azonos szabályok vonatkoznak majd az EU-n belül és kívül létrehozott vállalkozásokra is. A rendelet hatálybalépésétől kezdve az EU-ban tartózkodó
magánszemélyek személyes adatait kezelő, szolgáltatásokat vagy termékeket kínáló valamennyi vállalkozás köteles megfelelni az uniós adatvédelmi
szabályoknak.

1. PÉLDA
Egy EU, egy adatvédelmi jogszabály: egyszerűbb külföldi bővülés a vállalkozások számára

Az általános adatvédelmi rendelet előtt
Egy kis reklámcég ki kívánja terjeszteni tevékenységeit Franciaországról Németországra is. A vállalkozás
adatkezelési tevékenységei jelenleg eltérő jogszabály
hatálya alá tartoznak Németországban, aminek következtében egy további szabályozónak is meg kell
felelnie. Emellett ez számos többletköltséggel is jár:
a jogi tanácsadás igénybevételétől kezdve az üzleti
modellek kiigazításán keresztül az adatkezeléssel
kapcsolatos értesítési díjak költségéig. Ezek a költségek pedig hamar felülírhatják egy új piacon való
terjeszkedés előnyeit.

Az általános adatvédelmi rendelet 		
hatálybalépése után
Másik uniós országba terjeszkedni kívánó vállalkozásoknak azonos jogszabályokat kell alkalmazniuk.
Megszűnik a jogi tanácsadás többletköltsége, illetve
az értesítési kötelezettség felszámolásával az értesítési díjak költsége is. Az EU-n belüli bővülés tehát
olcsóbbá válik.
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Előnyök a kisebb vállalkozások számára
Az általános adatvédelmi rendelet célja az olyan indokolatlan közigazgatási követelmények megszüntetése, amelyek túl nagy terhet jelentenének a kisebb vállalkozások számára.
Például a kevesebb mint 250 alkalmazottal rendelkező vállalkozások kizárólag abban az esetben kötelesek nyilvántartást vezetni az adatfeldolgozási tevékenységeikről, ha a személyes adatok feldolgozása rendszeres tevékenység, veszélyt jelent a magánszemélyek jogaira és
szabadságaira nézve, vagy érzékeny adatokat, illetve bűnügyi nyilvántartásokat érint.
Hasonlóképpen számos kis- és középvállalkozás számára előnyös lesz az az újítás, hogy a vállalkozások immár nem lesznek kötelesek adatvédelmi tiszt kinevezésére, kivéve abban az esetben, ha az üzleti tevékenységük különös adatvédelmi kockázattal jár, ideértve például a nagy
mennyiségű érzékeny adat kezelését. Még azonban az erre kötelezett vállalkozásoknak sem kell teljes munkaidős alkalmazottat felvenniük e
célra. Ehelyett pénzt takaríthatnak meg azáltal, hogy eseti alapon szakképzett tanácsadót neveznek ki adatvédelmi tisztként.

Az innováció ösztönzése
Az általános adatvédelmi rendelet biztosítja a vállalkozások számára a kellő rugalmasságot a nagy adathalmazok innovatív felhasználására a magánszemélyek alapvető jogainak védelme során.
Mostantól az üzleti tevékenység végzésének egyik lényeges elve, hogy a termékekbe és szolgáltatásokba a fejlesztés legkorábbi szakaszától kezdve adatvédelmi biztosítékokat kell beépíteni (beépített adatvédelem). Ez ösztönzi a vállalkozásokat az innovációra és az új
ötletek, módszerek és technológiák kidolgozására a személyes adatok biztonságossá tétele és védelme érdekében.

2. PÉLDA
Összekapcsolt személygépjárművek

Az adatvédelmi szabályok elválaszthatatlanok az innovatív és progresszív megoldásoktól – ilyenek például hálózatba kapcsolt autók. E járművek hátterében az adatok – köztük a személyes adatok – cseréjén alapuló technológia áll.
Például karambol esetén az európai e-segélyhívó rendszerrel felszerelt járművek automatikusan felhívják a legközelebbi
segélyhívó központot, és adatokat szolgáltatnak a központ számára a jármű földrajzi koordinátáiról. Az általános adatvédelmi rendelet által biztosított egyetlen adatvédelmi szabályrendszernek köszönhetően a megfelelő adatok könnyen
és gyorsan továbbíthatóak lesznek a sürgősségi segélyszolgálatok felé, ami életeket menthet meg.

Valójában minden a fogyasztói bizalomról szól – online is
A fogyasztók számára rendkívül fontos az online megadott adataik védelme. Azok a vállalkozások, amelyek nem nyújtanak megfelelő
védelmet a magánszemélyek személyes adatainak, könnyen elveszíthetik a fogyasztók bizalmát. Ez a bizalom létfontosságú számos
új üzleti modell kidolgozásához és ahhoz, hogy a fogyasztók hajlandóak legyenek új termékek és szolgáltatások online használatához.
Az általános adatvédelmi rendelet orvosolja a fogyasztók aggályait, és segíti a vállalkozásokat a fogyasztói bizalom visszanyerésében.
Az általános adatvédelmi rendelet a polgárokat számos olyan joggal ruházza fel, amelyek révén nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak
a személyes adataik felett. Ezek közé tartozik a tájékoztatáshoz való jog, az adataikhoz való hozzáférés joga, valamint a személyes
adataiknak az egyik szolgáltatótól egy másikhoz való áthelyezésének a joga. Az a lehetőség, miszerint a személyes adatok áthelyezhetők
egyik szolgáltatótól egy másikhoz, azt jelenti, hogy ezentúl az induló vállalkozások és a kisebb vállalkozások is hozzáférhetnek az eddig
a digitális technológia óriáscégei által uralt adatpiacokhoz.

“

Az európaiak több mint 90%-a véli úgy, hogy egységes adatvédelmi jogokra van szükség
valamennyi uniós országban, 10-ből 8 megkérdezett pedig úgy érzi, hogy nem rendelkezhet teljes
mértékben saját személyes adatai felett

”

(2015-ös Eurobarométer-felmérés)
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QB4: Mit gondol, mekkora ellenőrzése van az online megadott adatai fölött például az adatok helyesbítése, módosítása vagy
törlése tekintetében?

Teljes mértékű
ellenőrzés

Részleges
ellenőrzés

Semmilyen

A weboldaltól vagy az
alkalmazástól függ
(SPONTÁN)

Nem tudja

Megkérdezettek köre: olyan válaszadók, akik online megadják személyes adataikat (n=19 430 az EU28-ban)

A nemzetközi adatáramlás elősegítése
Az általános adatvédelmi rendelet egyértelműsíti azokat a feltételeket, amelyek alapján valamely vállalkozás az európai
polgárok személyes adatait továbbíthatja EU-n kívüli országokba, biztosítva a külföldre kerülő adatok magas szintű védelmét.
Az új szabályok bővítik a vállalkozások számára rendelkezésre álló lehetőségeket az általános szerződési feltételekhez
és kötelező erejű vállalati szabályokhoz hasonló meglévő eszközök alkalmazásával, továbbá csökkentik a bürokráciát
az adatvédelmi hatóságok felé történő előzetes bejelentési kötelezettség megszüntetésével. Ezen túlmenően új eszközöket is bevezetnek a nemzetközi adattovábbítás tekintetében, ilyenek például a jóváhagyott magatartási kódexek
és az adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok (adatvédelmi bélyegzők vagy jelölések).

3. PÉLDA
Előnyök mind a polgárok, mind a vállalkozások számára

Az általános adatvédelmi rendelet előtt
Egy új közösségimédia-megosztó vállalat az elindulással küzd, mert egyszerűen képtelen felvenni a versenyt a piacot
uraló jelentősebb szereplőkkel. Ha valamelyik ügyfél új szolgáltatót választ, minden alkalommal újra meg kell adnia az
összes személyes adatát, amelyet jelenlegi szolgáltatójával már megosztott. A potenciális ügyfelek ezzel szembesülve
úgy gondolják, hogy egyszerűbb inkább egy már bejáratott jelentősebb piaci szereplőnél maradni.
Az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépése után
Az általános adatvédelmi rendelet által bevezetett adathordozhatósághoz való jog megkönnyíti a potenciális fogyasztók számára, hogy személyes adataikat áthelyezzék az egyes szolgáltatók között. Ez előmozdítja a versenyt és arra
ösztönzi az új vállalkozásokat, hogy lépjenek be a piactérre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZABÁLYOK VÁLLALKOZÁSOKRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL
europa.eu/dataprotection
LÉPJEN KAPCSOLATBA NEMZETI ADATVÉDELMI HATÓSÁGÁVAL
ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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