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A Facebook/Cambridge Analytica ügyben napvilágra került tények azt mutatják, hogy jó döntés volt
az EU részéről az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) megtestesülő ambiciózus adatvédelmi
reformot előterjeszteni és végrehajtani.
Az általános adatvédelmi rendelet szabályai 2018. május 25-én lépnek életbe. E szabályoknak
köszönhetően a jövőben hatékonyabban lehet majd fellépni az adatvédelmi jogszabályok megsértése
esetén.

ÉRTHETŐ NYELVHASZNÁLAT
JELENLEG
A vállalkozások adatvédelmi szabályzatának
nyelvezete gyakran hosszadalmas és bonyolult.

A JÖVŐBEN
Az adatvédelmi szabályzatokat világosan és
egyértelműen kell megfogalmazni.

A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA
JELENLEG
A vállalkozások időnként úgy vélik, hogy
a felhasználó hallgatása az adatai kezeléséhez
való hozzájárulását jelenti, illetve gyakran rejtik
el a hozzájárulás iránti felkérést a hosszú,
jogi nyelvezetű felhasználási feltételek között,
amelyeket senki nem olvas.

A JÖVŐBEN
A felhasználónak ki kell nyilvánítania egyértelmű
hozzájárulását mielőtt egy vállalkozás kezelhetné
az adatait. A hallgatás nem lesz értelmezhető
hozzájárulásnak.
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NAGYOBB ÁTLÁTHATÓSÁG
JELENLEG

A JÖVŐBEN

Előfordulhat, hogy a felhasználót nem értesítik
arról, hogy adatait az EU-n kívülre továbbítják.

A vállalkozásoknak kötelező lesz egyértelműen
tájékoztatni a felhasználót, ha ilyen
adattovábbítást végeznek.

A vállalkozások néha nem az eredetileg közölt
okokból gyűjtenek és kezelnek személyes adatokat,
és erről nem mindig tájékoztatják a felhasználót.

A vállalkozások adatgyűjtést és adatkezelést
kizárólag meghatározott célból végezhetnek.
A vállalkozásoknak tájékozatniuk kell a felhasználót
az adatkezelés új céljairól.

A vállalkozások algoritmusokat használnak
a felhasználóval kapcsolatos döntések a személyes
adatai alapján történő meghozatalára (például egy
hitelkérelem esetén); a felhasználó ennek gyakran
nincs tudatában.

A vállalkozásoknak kötelező lesz tájékoztatnia
felhasználót arról, hogy az adott döntés
automatizált-e és biztosítani számára annak
lehetőségét, hogy a döntéssel szemben kifogást
nyújtson be.
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ERŐSEBB JOGOK
JELENLEG

A JÖVŐBEN

A vállalkozások gyakran elmulasztják értesíteni
a felhasználót az adatvédelmi incidensekről, például
arról, ha adatlopás történt.

A vállalkozásoknak kötelező lesz haladéktalanul
tájékoztatniuk a felhasználókat, amennyiben kárt
okozó adatvédelmi incidens történik.

A felhasználó gyakran nincs abban a helyzetben,
hogy kikérje adatait az adott vállalkozástól, és
átvigye azokat egy versenytárshoz.

A felhasználónak lehetősége lesz arra,
hogy átvigye adatait például egy másik
közösségimédia-platformhoz.

Bonyolult lehet a felhasználó számára, hogy
másolatot kapjon azokról az adatairól, amelyeket
a vállalkozások nyilvántartanak róla.

A felhasználónak joga lesz ahhoz, hogy
hozzáférjen azon adataihoz, amelyeket
a vállalkozás kezel vele kapcsolatban, és másolatot
kapjon ezekről.

Bonyolult lehet a felhasználó számára, hogy
töröltesse adatait.

A felhasználóknak egyértelmű, garanciákkal védett
joga lesz a „személyes adatok tárolásának
megszüntetésére“(törléshez való jog).

HATÁROZOTTABB VÉGREHAJTÁS
JELENLEG

A JÖVŐBEN

Az adatvédelmi hatóságok korlátozott eszközökkel
és jogkörökkel rendelkeznek az együttműködéshez.

Az Európai Adatvédelmi Testület, amely tömöríti
mind a 28 adatvédelmi hatóságot, jogosult lesz
iránymutatást nyújtani, és értelmezést kiadni,
valamint kötelező érvényű határozatokat
elfogadni akkor, ha több EU-s országot érint
ugyanaz az eset.

A hatóságok nem, vagy csak korlátozottan
szabhatnak ki pénzbírságot abban az esetben, ha
egy vállalkozás megsérti a szabályokat.

A 28 adatvédelmi hatóság összehangolt jogkörökkel
fog rendelkezni, továbbá fel lesz hatalmazva arra,
hogy a vállalkozásokat 20 millió EUR-ig, vagy az
adott társaság világpiaci forgalmának 4 %-áig
terjedő bírsággal sújtsa.

Tekintse meg az Európai Bizottság adatvédelmi reformról szóló online tájékoztatóját! — elérhető az összes EU
nyelven:

europa.eu/dataprotection
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